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১৩১৬ সাল, ₹র। মাধ, শনিবার, 

মিনার্ড! থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। 

জঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । ূ  ৰ 

নদ মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ২*১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ীট, কলিকাত। 

| চৈত্র, ১৩১৬ সাল। | 

. | শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 

সৃল্য ১৯ এক টাং 



কলিকাতা, 

শ্যামবাজার, ৫ নং শান্তিরাম ঘোষের স্্ীট 

'«কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কস্” 

প্রিপ্টার-_শরীশ্রীমস্ত রায় চৌধুরী । 
১৩১৬। 
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ন্বিভভাগ্পন॥ র্ 
মু 

শঙ্করাচার্যের ন্যায় বহুলঘটনাপুর্ণ জীবন, নাটকাকারে বিশেষতঃ ২ 
মিউনিসিপ্যান-আইনবদ্ধ সময়ের মধ্যে অতিনয় হওয়া অসম্ভব । যদিচ 

নাটকে সমস্ত ঘটন! সন্নিবেশিত হয় নাই, হওয়াও অসন্তব, তথাপি 

আইনের শাসনে অনেক অংশ বক্জিত করিয়া অতিনীত হইয়াছে । 

কেবল যে বহু দৃগ্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা। নয়। স্থানে স্থানে বহু 

দৃশ্ত হইতে অনেক ছত্রও রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা বাদ দিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। পাঠকের তৃপ্তির নিমিত্ত পরিত্যক্ত অংশগুলি চিহ্রিত 

করিয়া মুদ্রান্কিত করা হইল। যে গর্ভীষ্ক একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, 
তাহার শীর্যতাগে * তারা চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। আর গর্ভাঙ্কের মধাস্থিত 

পরিত্যক্ত ছত্রের উভয় প্রান্তে * [ ]* চিহ্ন প্রদত্ত হইল। যাহারা 

অভিনয় দর্শনে নাটকের অসম্পূর্ণতা অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহারা 

দেখিতে পাইবেন যে, যে সকল ক্রটি তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, পুস্তকে 

তাহার অনেক অংশই সংরক্ষিত হইয়াছে। তবে সহদয় মাত্রেই ' 
বুঝিবেন, বৃহৎ ব্যাপার একখণ্ড নাটকে সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে 

না। বাহার! পুস্তক মিলাইয়া অতিনয় দর্শন করেন, তাহাদের প্রতি 

অনুরোধ, যেন তীহারা বোঝেন; যাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা বাধ্য 
হইয়া)--এ নিমিত্ত বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া সহান্ৃভৃতি প্রদর্শন 
করিবেন। 

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 
প্রকাশক । 





০ স্নঞ্ঃ 

আনন্দময় সহচর, আনন্দধামবাসী-- 

কালীপদ ঘোষ। 

ভাই, 
আমর! উভয়ে একত্রে বহুবার দক্ষিণেশ্বরে 

মুক্তিমান্ বেদান্ত দর্শন ক'রেছি। তুমি এখন 

আনন্দধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপন তুমি নরদেহে 

আমার “শঙ্করাচাধ্য” দেখলে না| আমার এ 

পুস্তক তোমায় উৎসর্ণ করুলেম, চিরন্সেহে তুমি 
গ্রহণ কর। 

গিরিশ 





ন্তিভ্ৰ 1 

মহাদেব । 

ব্রঙ্গা । 

গোবিন্দনাথ 

সনন্দন (পরে পল্মপাদ ) 

ন মশ্র (পরে সুরের) 

হাব! (পরে হস্তামলক) 

আনন্দগিব্ি 
চিৎনুথ 

তোটকাচার্যয 

রামদাস | 
সথারাম 

জগন্নাথ 

কুমারিল ভট্ট 
প্রভাকর 

ক্রকচ 

উগ্রভৈরব 
অভিনব গুপ্ত 

শিউলি। 

চা 

( পুরুষ ) 

শক্ষরাচার্যের গুরু | 

এ শিষ্যগণ। 

এ প্রতিবাসী। 

এ পুরাতন ভূত্য । 

কর্মকাণ্ডের প্রবর্তক 

এঁ শিষ্য। 

কাপালিক গুরু । 

কাপালিক। 

তান্ত্রিক পণ্ডিত। 



1%০ 

ইচ্জাদি দেবগণ, জনৈক খবি, বিদ্যাধরগণ। চগ্ডালবেশী তৈরবগণ, 
বৃদ্ধ বৌদ্ধকাঁপালিক ও তৎশিষ্যগণ, চণ্ডাঁলবালক, স্ুধন্বা রাজার 
সেনাপতি ও সৈম্তগণ, কুমারিল ভট্টের শিষ্য গণ, পগ্ডিতগণ, 
শিউলি বালকগণ, মগুনমিশ্রের পুরোহিত, অমরক রাজার 

মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ ও প্রেতাত্বা, প্রভাকর (হাবার পিতা) ও 
ততপ্রতিবাসী, কাপালিকগণ, ভূতপ্রেতগণ, ভৈরব, 
অভিনব গুপ্রের শিষ্য, ভগন্দর ব্যাধি, গৌরপাদ, 

কাশ্রীর-সারদাপীঠের মন্দির-রক্ষক, 
নর্ভকগণ ইত্যাদি, ইত্যাদি। 

(স্ত্রী) 
মহামায়া 

বিশিষ্ট রঃ নে শঙ্করাচার্যযের মাতা । 

রর রি নর  ্রতিবেশিনী। 
উভয়তারতী ... 7 মগ্ন মিশ্রের স্ত্রী 

পু (শাপত্রষ্টা সরস্বতী) 

ৃ ডা | এ ক * অমরক রাজার রাণীদ্বয়। 

কামকল। -** ক্রকচের উপপত্ী। 

শিউলিনী। 

মহামায়ার বিদ্যা ও অবিদ্যাসঙ্গিমীগণ, বিদ্যাঁধরীগণ, চণ্ডালনীবেগী 
তৈরবীগণ, ছুইজন স্ত্রীলোক, কুমারী, নর্তকীগণ, যমজ-শিশুমাতা। 

শিউলিনীর প্রতিবেশিনী, অমরক রাজার অন্তান্ত রাশীগণ, 
কলাবিদ্যাগণ, প্রভাকরপত্থী, 'কামকলার সঙ্গিনীগণ, 

বিকটাগণ, কামাখ্যাদেবী ইত্যাদি, ইত্যাদদি। 



১৩১৬ সাল, ২র] মাঘ, শনিবার, মিনার্ভ! থিয়েটারে 

প্রথম অতিনীত হয়। 

্ববাধিকারী ও -০* জীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে। 
অধ্যক্ষ কঃ ১৪ » গিরিশচন্দ্র ঘোব। 

সঙ্গীত-শিক্ষক ... রঃ » দেবকণ বাকৃচি। 

নুত্যু-শিক্ষক হর রর ॥ নুপেক্দরচন্দ্র বস্ু। 

রঙ্গভূমি-সজ্জাকর -.. *** » কালীচরণ দ্াস। 

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অতিনেত্রীগণ -_ 

মহাদেব ও উগ্রভৈরব *+"* শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 

ব্রহ্মা ও গণপতি টু » হীরালাল চট্রোপাধায়। 

শিশু শঙ্কর ০. শ্রীমতী সরোজিনী (নেড়ি) ১ম অঙ্ক । 
শঙ্করা চার্য্য :** শ্রীযুক্ত সুরেজ্মনাথ ঘোষ (দানিবাবু) 

২র অস্ক হইতে ৫ম অস্ক। 

অমরক রাজদেহাশ্রিত শঙ্কর ». প্রিয়নাথ ঘোষ ( ৪র্থ অঙ্ক ) 
গোবিন্দনাথ, ব্যাস ও মগ্ডনমিশ্র » হুরিভূষণ ভট্টাচার্য্য । 
সনন্দন টি » সত্োন্দ্রনাথ দে। 

শান্তিরাম টব » নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। 

রামদাস ৫ % পান্নালাল সরকার। 
সখারাম ও ১ম পঙ্ডিত ... » মধুস্দন ভট্টাচার্য্য । 
জগনাথ 2 * নৃপেন্দ্রন্ত্র বসু । 

বৃদ্ধ বৌদ্ব-কাপালিক ... » প্রিয়নাথ ঘোষ। 

শিউলি ক » সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় । 



৮৯8 8 
৮: ০ ৬. ৬ক 

৪৬ চি 

্ী ও ৫ থে 

খষি, পুরোহিত ও ভুধস্থা ঠং 
০2 ীযুক্ত প্রমথনাথ পালিত । 

বাজার সেনাপতি ১... . - ৮, 

বৃদ্ধ বৌদ্ব-কাপালিক-শিষা..... » উপেন্দ্রনাথ বসাক। 
চাল বালক 5০৪ শ্রীমতী ননীবালা । 

হয় পঞ্ডিত রী জীযুক্ত অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । 

অমরক রাজার মন্ত্রী ... * হরিদাস দত্ত । 

ব্রাহ্মণ টং ৮, বিজয়কষ্ণ বসু । 

মহামায়া রর জীমতী রাজবাল। 

বিশিষ্টা ৮০ ». হেযস্তকুমারী | 

উভয় ভারতী ও কামকল! *** ৮»  চারুবাল! । 

রম। ও অন্বালিকা টি. *  নলিনীসুন্দরী। 
গঙ্। ও যমজ-শিগুমাতা .** সরযুবাল! । 

সবম। *** »  নীরদাসুন্দরী। 

কুমারী ০০ * স্থুবাসিনী 

শিউলিনী রা ১১». তিনকড়ি (ছোট ) 

ৃ শ্রীযুক্ত গিব্রিশচজ .ঘাথ। 
শিক্ষক « ন্রাধাধাধৰ কর । 

» হব্রিভ্বণ ভষট(চাক : 
'টজ-মাানেঙ্গাব দির পা 

পপি পি আস 



স্পল্াচঙ্গাঙ্ন ॥ 

প্রস্তাবনা । 

কৈলাস । 

মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ | 
হে সর্ধবজ্ঞ, কিবা তব অজ্ঞাত ভুবনে ;__ 
তথাপি চরণাম্থজে করি নিবেদন, 
হেরিয়ে রোরুদ্ঘমান ক্ষুধার্ত বালকে 
মাতার যমতা হয় যেমতি বদ্ধিত, 
তেমতি একান্ত আর্ত দেবতামণ্ডল 
আসিয়াছে মনস্তাপ করিতে জ্ঞাপন, 
জগৎ্-জনক, তব নেহ-বৃদ্ধি হেতু । 
নিষ্ঠুরতা বারণ কারণ নারায়ণ, 



ষহা। 

শঙ্করাচা্য । 
১৩০৩৯৫কইনতশিটিপতঠপতকঠিকরকতততত গত তত শশশিতিগততততত তত 

ব্রাহ্মণের বিছ্যাদর্প করিতে দমন-_ 

হইলেন বুদ্ধ অবতার ; 

যুক্তিবলে পরাজিয়ে বেদজ্ঞযগুলে 
শূন্তবাদ প্রচারিল। রমেশ সংসারে । 

হীনমতি নবে, দেবধায়া বুঝিতে ,না পারে, 

বেদবিধি যাগ-যজ্ঞ রহিত ধরায় । 

নিরীশ্বর স্বেচ্ছাচার শুশ্ঠবাদ মতে 

পাপভার বৃদ্ধি দিন দিন, 

যজ্ঞভাগ বিনা যত দেবতা মলিন । 

কর দেব উপায় ইহার, 

বেদবিধি করহ উদ্ধার, . 

সংসারে কল্যাণ পুন.হউক স্থাপন । 

চিন্তা দূর কর দেবগণ,__ 

ধরার রোদন নিত্য স্পর্শে কর্ণে মোর, 

তাহে আমি মনে যনে করিয়াছি স্থির, 

ধরি ভবে নরের আকার, 

অতি গুহ তত্ব মামি কৰিব প্রচার 
মানব কল্যাণ হেতু; 

যেই গুহা তত্ব মম আত্মার স্ব্ূপ-_ 
প্রিয় গৌবী-গণপতি-কান্তিকেয় হ'তে । 
বিশুদ্ধ অদ্বৈত জ্ঞান দানিব সংসারে । 

ঘাবে কান্তিকেয় তবে, 

বৌদ্ধগণে দমিয়। প্রভাবে 
কশ্মকাঙ্ড কণ্িবে উদ্ধার । 
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ধরি নরের আকার, শিষ্যরূপে তার 

পল্মযোনি ! কর্মকাণ্ড করহ প্রচার 

“মণ্ডন' নামেতে খ্যাত হও ধরাতলে। 

নরকায় ধরাতলে ধর” জনে জনে, 

নিজ আচরণে আদর্শ প্রদানে 

বৈদিক নিয়ম কর পুনঃ সংস্থাপন । 

ব্রহ্মস্থত্র, বেদার্থের করিতে প্রচার 

লইলাম ভার । 

শিষ্যসহ হবে মম ধরায় বিহার । 

যুক্তিবলে বৌদ্ধমত করিব খগুন, 

দমিব দুষ্কতগণে আছে যে ষথায়। 

যাও ইন্দ্র, ধর নর-কায়-- 

বাজ্যেশ্বর হ'য়ে রহ মম প্রতীক্ষায়, 

ঘুবিবে স্ুৃধন্বা নামে তোমা সবে ভবে | 

যাও সবে মায়ার প্রভায় ধর নর-কায় । 

ছেবগণ। জয় জয় উমাপতি জয় মহেশ্বর, 

বেদস্ত্র প্রচারিতে প্রতিশ্রুত হবর। 

অহা1। এস মহামায়া! লীলায় আশ্রয় কর দ্ান। 



মি 

( পট পরিবর্তন ) 

সঙ্গিণীগণ সহ মহামায়ার আবির্ভাব। 

€ গীত ) * 

স্বপন-গঠিত সময় বহিয়ে স্বপন-গঠিত স্থানে । 
অষ্ট বরষ শোক-হরষ জাগাও মানব-প্রাণে ॥ 

স্বপনঘোরে আপন পাশরে জনম-মরণে ঘূর্ণিত নরে, 

মৌহ তমসা যামিনী ঘোর জড়িত স্বপন-ভোরে ; 

সহিয়ে যাতনা, যাতন] কামনা, অবসাদ নাহি মানে ॥ 

মানব-বেদনা স্মরণে, স্বপূন ঘোর হরণে, 

জ্ঞান-কিরণ দানে-- 

নূর-শঙ্করে হের ধরাপরে, জাগাইতে মোহনিদ্রিত নরে, 

বিমল বেদ-গানে ॥ 

& 

দস 

* নঙ্গীতকালীন, দৃগ্ঘপটে শঙ্করাচাধ্যের অষ্টবর্ষব্যাপী লীলা ঘথ1-_'মাতৃক্রোড়ে শঙ্কর", 

“মাতৃমুখে শন্বরের পুরাণ শ্রবণ', “পিতার নিকট শঙ্করের শান্ত্রপাঠ', "গুরুগৃহে শঙ্কর 

দৃম্থ চতু?য় ক্রমান্থগে পরিদৃশ্যমান | 



শঙ্গর। 

' প্রথম গর্ভাঙ্ক । 

শন্করাচার্ঠ্যের বাঁটী। 

শঙ্কর। 

ব্যোম সমীরণ তপন সলিল ধরা, 
অধঃ উর্ধধ মধ্যস্থল পূর্ণ সমুদয় । 
নিত্য যেন কর্ণে মোর আসে, 

কহে কতজন অশরীরী ভাষে__ 
“অলসে আবাসে কিবা হেতু, 

প্রতীক্ষায় ব্রন্মাণ্ড তোমার ।” 

একি ঘোর মস্তিষফ-বিকার, 
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কেন হেন উত্তেজন। মম প্রতি ! 

না না, কতু নয় মস্তি বিকার, 

সিংহ সম গঞ্জি অনিবার 

অন্তরাত্সা কহে-__“কর আখি নীমিলন, 

হের নিত্য চৈতন্ত স্বরূপ তুমি। 

কার্যে নরকায়, এসেছ ধরাঁয়-_ 

যাও নিত্যধামে পুন কার্যয-অবসানে ।” 

( বিশিষ্টার প্রবেশ ) 

বিশিষ্টা। বাবা, তুমি কেন এমন চুপ ক'রে বসে আছ? তোমার 

শান্ত্রপাঠ সমাপ্ত হ'য়েছে। যদি তোমার অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম না 

হতো, আমি তোমার বিবাহের উদ্যোগ কর্তেম। তুমি বিষয়- 

কার্ধ্যে মনোযোগী হও। তিনি বড় সাধ ক'রে মহাদেবের নিকট 

পুত্র কামন! ক'রেছিলেন+তার ক্ুপায় তুমি সেইরূপ পুত্রই জন্ম- 

গ্রহণ করেছ। তীর মৃত্যুর সময় তুমি বালক ছিলে, তিন বর্ষ 

অতিক্রম করে! নি, আমার হাত ধ'রে তিনি অনুরোধ করেছিলেন, 

এই বালক হ'তে আমার সংসার উজ্জ্বল হবে, পিতৃদেবগণের নাম 

চিবক্মরণীয় হবে, তুমি একে যত্বে লালন-পালন ক'রো৷। বাবা, 

আমি তো৷ তার সে আজ্ঞ। পালন কর্তে পার্চি নে। 
শঙ্কর। কেন মা-কেন এ কথা বল্ছেন? তোমার অসীম বসবে 

আমি এক বৎসর বয়ঃক্রমে বর্ণ উচ্চারণ কর্তে শিখেছি, দ্বিতীয় 
বর্ষে তোমার শ্রীযুখে পুরাণ শ্রবণ ক'রে পুরাণ পাঠে অনুরাগী হয়েছি, 

তৃতীয় বর্ষে পুরাণের অমৃত-লহরী পান ক'রে অনির্ধ্বচনীয় আনন্দ 
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লাত ক 'রেছি। । তোমার লালন-পালন, তোমার শিক্ষায় গুরুজনের 

সেবা অত্যাস করেছি, গুরুর কৃপালাভে সক্ষম হয়েছি, সেই অনি- 

ব্চনীয় করুণায় তিনি আমায় বেদবিছ্যা প্রদান ক'রেছেন। তুমি 

আদর্শ জননী, সকলই তোমার শিক্ষাপ্রভাবে। মাগো, বহু 

তপন্তায় তোমার ন্যায় জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। 

বিশিষ্টা। বাবা, তুমি যে দিবারাত্র অন্যমনে থাকো" তোমায় 

বাহজ্ঞানশৃন্ত দ্রেখি। যেমন বিগ্যান্থুরাগ, বিষয়ানুরাগ সেরূপ 

নাই, এতে আমার বড়ই আশঙ্কা যনে হয়। 

শঙ্কর । মাগো, কিবা ফল সামান্য বিষয়-অন্ুরাগে ? 

উচ্চ প্রাণে বিষয়ের অনুরাগ কিবা? 

বিষয়জড়িত চিত্ত উন্নতি সাধনে 

অক্ষষ সতত মাতঃ। 

জনমপত্রিক। মম হেরি সাধুগণে 

করিয়াছিলেন তব সম্মুখে গণনা 

দীর্ঘায়ু নহিক আমি । * 

তবে মাতা কয়দিন তস্গুর জীবনে, 

কি কারণে করিব বিষয় আলোচনা ? 

চতুর্থ আশ্রম সার শাস্ত্রে এ প্রচার, 

একমাত্র মুক্তিপথ চতুর্থ আশ্রম । 

তাই মাঁগে। সন্ন্যাস গ্রহণে সাধ সদ! মনে, 

দেহ যদি অনুমতি জননী কৃপায় 

মানব-জনম হয় সার্থক আমার । 

বিশিষ্টা। বৎস, বাক্যে তোর-_ 

আতঙ্কে শিহরে মম প্রাণ ! 
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যাছুমণি অন্ধের নয়ন তুমি ছুখিনীর ধন, 
পতিহীনা অনাথিনী আমি, 

তব টাদমুখ হেরি পাশরি সকল জ্বালা ;_ 

দারুণ কথায়, 

কেন পুত্র দেহ ব্যথা মায়ের হৃদয়ে ! 

শঙ্কর । জনক সমীপে মাতা অঙ্গীকৃত তুমি 
উচ্চশিক্ষা দানিতে সন্তানে। 

সাধ সদা আছিল পিতার-- 

যাহে কুমার তাহার 

হয় তার বংশমান রক্ষণে সক্ষম | 

যতি-পন্থা লভে কেহ'যদি, 

উচ্চগতি হয় সে বংশের, 

সেই পন্থা প্রার্থী পুত্র তব, 
তাহে তুমি বিদ্র দান ক'রে না জননি ! 

(জগন্নাথের প্রবেশ ) 

জগ। হ্যা মা, তুই যেন চিমৃড়ে মড়া মাগী, বাবাঠাকুর মরা থেকে 

ক্ষিদেতেষ্টা খেয়েছিস, কচি ছেলেটাকেও সেই ধারা শিথুচ্ছিস। 
এখানে ছু'জনে বিজ বিজ কচ্চিস, এখনো। খেতে দিস নি। 

বিশিষ্টা। বাবা জগন্নাথ, শঙ্কর কি বলে শোনো, 
জগ। কি বলে শোনো,-কচি ছেলে ছু'একটা। বায়না নেবে নি? 

আমরা ওদিনে খাবার দেরী হলে হ্যাতাল দিয়ে ইাড়ী ভেঙ্গে তবে 

ছাড়তুম। 
বিশিষ্টা। বাবা শোন্--বলে সন্ন্যাস নেবো। 



জগ। হাঁউরে মাগী, ছেলে ভুলুতে জানে নি। সন্নাস বায়না নিয়েছে, 

বল্না কেনে সন্নাস কিনে দেবো । (শঙ্করের প্রতি) আয়রে আয়, 

হাটে যাবো, ভাল ভাল সন্নাস কিনে এনে দেবো । নেরে খাবি 

দ্বায়, চল্ মাগী দ্রিবি আয়। ওঠ. ওঠ._-খাবি চল্। 

»শক্কপ্ । জগাদাদী, এখনে। সন্ধ্যাবন্দন! শেষ হয় নাই। 
জগ। নে- তখন খেয়েদেযে সার্বি। আমরা বুড়ো মিন্দে, নাঁবার 

বেলা হলো, ক্ষিদেয় পেট টই চুঁই কচ্চে, আর তুই খাস্নি। তা 
ছেলের দোষ কি বল, এ মাগী সব শিখোয়। 

শক্কর। ন! জগ! দাদা, বলে ব্রাঙ্গণের না সন্ধ্যা সেবে খেতে নাই! 

মার এখনে। আ্বান হয় নাই, ম1 স্নান ক'রে এসে অন্ন দেবেন। 

জগ। এখন ছু'ক্রোশ পথ চান্্কে যাবি নাকি? তাঁযা মর্গা! এই 
. ছেলেটাকে শিকেয় টাঙিয়ে শুকো। জাত যাবে যে, নইলে 

দেখ তুম- কেমন উপোসী রাখিস্, আমি তিনবার এড়া। ভাত তেতুল 

লঙ্কার চাটনি দিরে খাওয়াতুম। লে--কি ল্যাখাপড়া সার্বি 

আয়, নে মাগী লেয়ে আয়! এই” ঘরে ছুশ্বটী জল মাথায় দে 

কেন্নাই ? 
বিশিষ্টা। ন। বাব! নদীতে অবগাহন করুবো। 

জগ। যাস্ যাবি, রোদে পুড়ে যর্বি, তা আমার কি। আয়, ছেলেটার 

লেগে ভাত চাপ! দিয়ে যাবি আয়। 

বিশিষ্টা। আমি ঠিক ক'রে রেখে দিয়েছি, তুমি বাবা খাইও। আমার 
বাবা শিবের মাথায় জল ঢেলে দিয়ে আস্তে দেরী হবে। 

জগ। বুঝেছি-__বুঝেছি, আজ বুঝি কি পালপার্বনের দিন, দাত 

ছিরখুটে থাকৃবি, কিছু খাবি নি। ছেলেটাকেও তাই বুঝি 

শিখুচ্ছিস্ ? [ বিশশষ্টার প্রস্থান। 
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জেবে নে, কি ল্যাখাপড়া সায় কর্বি কর্, তোকে খাইয়ে তবে 

নাওয়া খাওয়া করৃবো। শরীগংগির শ্বাগগির সেরে নে, খেয়েদেয়ে 

দু'ভেয়ে হাটে যাব। তুই সন্নীস চাচ্চিস্ তো, তোর জন্যে খুব ভাল 

সন্নাস কিনে আন্বো। 

শঙ্কর। এসেছি কি কাজে-কিবা কাজে যায় দিন ! 

তীষণ তরঙ্গ রঙ্গে খেলে মহামায়া, 

জীবকুল ভাসমান মহ! অন্ধকারে, 

ঘোরে ফেরে জন্ম-মৃত্যু-ঘৃর্ণিপাক মাঝে । 

ভ্রম বলে রহে ভূলে কল্যাণ না| চায় । 

বার বার ঠেকে পুনঃ পুনঃ দেখে__ 

শিখেও না শিখে হায়! 

মহ] ভ্রম অতিক্রম করিবারে নারে, 

জেনে শুনে আছি বদ্ধ আপন পাসবি। 

অঞ্ধকারে কতদিন বব--কতদিন সব-- 

ভ্রমে ভ্রম গাঁটতর ক্রমে | 

যাই যাই হেথা আর তিল নাহি রব, 
হাহাকার ধ্বনি হায় কতই শুনিব, 

ছেদিব-_ছেদিব মায়ার বন্ধন দৃঢ়; 
জীবকুল ব্যাকুল সংসারে । 

[প্রস্থান । 

জগ। ওই-_৩--ও থেপ্লো পারা! আমার গালে মুঙে চড়তে 
ইচ্ছা হচ্চে। সেই বামূন! বুড়োকে বলেছিনুম, তা শুন্লে? যে 

কচিছেলেকে ল্যাখাপড়া শিখিও নি, মাথা ঠিক থাক্বে নি। 
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ক (রণার প্রদেশ) * 

রষ।। জগন্নাথ, বিশিষ্টা কি স্নানে গিয়েছে? 

জগ। আরে সে মরে কেন্নাই, এখানে এক ঢং দেখ মাসী, হদের 

ছেলেট। বলতেছে কি জানো, শ্যাই যাই আমায় ডাকৃতেছে !” 

আমি মাগী-মিন্দেকে মাথা খুঁড়ে বন্ধুমঃ তা শুনলে নি। বশ 

এখন ল্যাখাপড়। শিখিওনি, এখন মাঠে খামারে নিয়ে যাই, লাচুক 

কু'ছুক; দুদের ছেলে ল্যাখাপড়। শিখিওনি, তা মাগীও বুড় বুড় ক'রে 

পুরাণ বলে, আর মিন্সেও পুণাথ নিয়ে বসে। এখন ছেলের যে 

মাথা বিগুড়লো। সামাল দেয় কে? 

রমা। কি হয়েছে রে-কি হয়েছে” 

জগ। ওগো মাসী, যদি দেখতে তো জান্তে। গোটা ছুটো। চোখ, 

কপালে না তুলে বলে, “আমার ভাকৃতেছে-ডাক্ৃতেছে, আমি 
যাই 1? এই ছেলে বয়সে খেপে গেলে। মাসী, আমার মাথামুড়, 

খুড়তে ইচ্ছে কচ্চে। 

রমা । ওরে বাছ। খ্যাপেনিরে খ্যাপে নি। * তবে শুন্বি 1 ঠাকুরপো 

৭ 

তখন বিদেশে, বিশিষ্টা ছু'ড়ীকে মান। কর্তুম যে ভর সন্ধ্যাবেলা 

শিবের মন্দিরে যাস্ নি তা সে বাছা রোজ ন। গেলেই নয় । 
একদিন কালামুখী এসে ব্ল্ছে কি জানিস্-_লজ্জার কথা, তুই 

ছেলের মতন, তাই বলি, বলে "ও দি, আমার গর্ভ হয়েছে ।” 

শুনে আমার আহ্লাদ হলো, ব&ম - “বেশ তে। রে বেশ তো তোর। 

মাগী-মিন্সেতে ছেলে ছেলে কবিস্।” ত। কালাযুখী বল্লে কি 
জানিস্1-বল্লে “ও দিদি, মস্পরে আমার পেটে হাওয়। সে'দি- 

য়েছে। ভাগ্যিস ঠাকুরপো ফিরে র এলো_তাই লজ্জা রক্ষে হলো৷। 
* সময় সং ক্ষেপার্থ * 1] * [চাহুত অং শ শে আভনয়কালীন |ন পারত্যন্ত হয় হয়। | 
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জগ। ক্যানেমাসীক্যানে? 
রমা । তুই ছেড়া আবার ন্াকাম্বামী ঘরে নাই, গর্ভ হলো; 

তা'হলে কি আর মুখ দ্রেখান যেতো ! 

জগ। তবে পেটে হাওয়৷ সে'দুলো। কি মাসী? 

রমা। ওরে গর্ভ সঞ্চার হয়েছিল। মাগী বুঝতে পারে নি+ ওই শিবের 

মন্দিরে গর্ভ থেকে কোন উপদেবতা আশ্রয় করেছে। তা আমি 

, এত মিন্সেকে বোঝালুম যে ঠাকুবপো» ভাল গুিন-টুণিন এনে 

ছেলেকে দেখাও) ত আমার কথায় কাণ দ্রিলে? 

জগ। না মাসী না, সোণার চাদ ছেলে, উপদেবতা দৃষ্টি দেবে ক্যানে ? 
রমা। তুইও এ হাউড়ো বামুনের ভাত খেয়ে হাউড়ে। হয়েছিস্ কিনা । 

জগ। ক্যানে গো আমি কি কন্নম? আমার খেত-খামারের কাজে 

যদি একটু এদ্দিক ওদিক পাও, তাহলে আমায় কাণনুটি দিয়ে 

দিও। 

রম|। আর তুই কি করবি? তোর তো সব মনে আছে। ছেলে 
যে দিন হলো) হুদৌ,হুদে। মিন্সে ছদে| হুদো মাগী: সব ছেলে 

দেখতে এলে! না? সাত পুরুষে কেউ চেনে যে কোথেকে ভারা 

এলে।। আর এক মাগী এসেছিল--ত। দেখেছিলি? তার সঙ্গে 

গোট! আষ্টেক ছুঁড়ী। 

জগ। হ্যাই]-__সেই মাগীকে আজ মাঠের দিকে দেখ-লুম । 

রম।। বটে! সে অলক্ষণে মাগী যতদিনঃদেশে থাকে, ছেলেপুলেকে 
সাবধানে রাখ বো, বেরুতে দেবো না। তুইও বাছা। মাঠে ঘাটে 

বেশী রাত করিস্ নি। 

জগ। ওগো-ওই বুঝি সেই মাগী আসৃচে ! 

রমা। এক পাশে দীড়া--এক পাশে দাড়া, মাগীট। বেরিয়ে যাক্, কি 



গুথম অঙ্ক । গু 

মাগীরা এসেছিল। (অদূরে দৃষ্টি কবিয়!) তোদের বাড়ীর ভেতর 

দিকে চল্লো যে রে! 

জগ। দীড়াও আমি দেখে নিচ্চি। ]* হই অলুক্ষুণে মাগীরে হই ! ঘর 
বিগে যে চলেছিস্? তোর! কে বটিস্ বলতো? জানিস্ বেটারা 
জগা এখনো মরে নাই, তোদের ভির্কুটী চল্বে নি। ছেলেটার 

মাথা বিগুড়তে এসেছিস্? 

(€ অষ্ট সখী বেষ্টিত। হইয়া মহামায়ার প্রবেশ ) 

মহামায়।। হ্যা বাবা হ্যা । 

জগ। ভাল চাস্তে। এখান থেকে যা, নইলে কাস্তে দ্রিয়ে তোর নাক 

. কেটে নেকো। 

মহামায়া ও সঙ্গিণীগণের গীত । 

বেলপাতা নেয় মাথা পেতে, গাল বাজালে হয় খুসী। 

যান-অপমান সমান তো। তাঁর, তার কাছে নয় কেউ দোষা ॥ 
এত তো! ভূলে থাকে, নেচে আসে যে তায় ভাকে, 

“বোম্ ভোলা" ব'লে কেন, নাও না যেচে যা খুসী। 

যা ফেলে দেছে, নেয় সে বেছে, ভাল মন্দ নাই হ'স্-ই ॥ 

জগ। হই আমাকেও নাচায় গো! বোম্ ভোল। বোম্ ভোলা-_ 

[ সকলের প্রস্থান। 



দ্িতীয় গর্ভাঞ্চ। 

নদীতে মীন করিতে যাইবার পথ। 

( রম! গঙ্গ। ও পশ্চাৎ বিশিষ্টার প্রবেশ ) 

বমা। এসো না গো-এসো না, এমন পায়ে পায়ে গেলে তো সাত 

দিনে নদীর ধারে পঁউছোবো ন।। 

বিশিষ্টা। তোমরা যাও দিদি, আমার শরীর কেমন কণ?চ্ষে। 

( পথিমধ্যে উপবেশন ) 

রমা। দেখ দিদি, তোমার মিছে ভাবনা দেখে ৰাচি নে। আট 

বছরের ছেলে কোথায় যাবে? এই আমাদের ঘরের ছেলে একট। 

বায়না নেয় না? এই যে ভূতো সে দিন মেলা দেখতে যেতে 

চাচ্চিল,_আমি হাত ধ'রে টেনে এনে ঘুম পাড়ানুম--ভুলে গেল। 
সন্যাসী হওয়া! মুখের কথা কিনা, ছুদের ছেলে সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে 

যাবে, উনি তেবে বাঁচচেন না। এসো-__এসে।--বেল। পড়ে 

গেলে নাইবে নাকি? * 

বিশিষ্টা। না দিদি, তোমরা এগোয়, আমি আর চ'ল্তে পাচ্ছি নি-_ 

( শয়ন) 

গ1| ও তাই দেখ, দেখ_সত্যি সত্যি তির্মি গেলো নাকি? বউ-_ 

বউ ! ওম! কি কর্বো গো-কি হবে! 

বিশিষ্টা। বাবা, দরিদ্রের নিধি, দিয়ে কেন হরে নিতে চাচ্চ ? আমি 
যে জনমছুখিনী, আমার অন্ধের নড়ি কেন কেড়ে নিচ্চ? আমি 
কি ক'রে প্রাণ ধরবো! আমি যে বাছাকে একদণ্ড না দেখলে 
ত্রিভূবন অন্ধকার দেখি । একি একি ! বাবা আমার ছেলে কোথা 

গেল- ছেলে কোথা গেল - 
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ব'ক্চে গো! 

(দ্রতাবেগে শঙ্করের প্রবেশ ) 

শঙ্কর | মা মা_-ওঠো মা! 

বিশিষ্ট । বাব! বাবা--আমার পুত্র দাও--আমার পুত্র দাও ! 

শক্ষর। এই যে মা-আমি তোমার কাছে রায়েছি। 

বিশিষ্টা। কেরে শঙ্কর ! বাবা বল--আমায় ছেড়ে যাবি নি? 

শঙ্কর । মা, তুমি না অনুমতি দিলে আমি কোথায় যাবো? 

রমা । দেখ দেখি মাগীর আকেেল! বাবা শঙ্কর। তোমার মাকে 

এতদূর আর স্নান ক'বৃতে আস্তে দিয়ে! না। এখন অথর্ব হয়েছিস্, 
নেই এতদূর নাইতে এলি । এতদূর আর আস্তে দিও না বাব।। 

শঙ্কর। আপনার। আণার্বাদ করুন, আপনাদের আশীব্বাদে মা 

আোতম্বতী আমার উপর সন্তপষ্ট হ'য়ে আমাদের বাড়ার নিকট দিয়ে 

যাবে” অনায়াসেই মা আমার অবগাহন স্নান ক'বৃতে পার্বে। 
গঙ্গা। দেখছিস লো দেখছিস -এই ছেলে নাকি সন্লাস নিয়ে 

বেরিয়ে যাবে । কচি ছেলে--আক্েল কি বল, মার এতদূর আস্তে 
ছুঃখ হয় তাই মনে করেছে, নদী বাড়ীর দোর গোড়ায় নিয়ে 
আস্বে। 

রমা । হ1 বাবাঃ তাই কারো তোমাদের বাড়ীর দোরের কাছ দিয়ে 
নদী নিয়ে যেও, তা'হলে আমাদেরও কাছে হবে, নাইতে পার্বো। 

(জরগন্রাথের প্রবেশ) 

জগ। এখন যদি হ্যাতালি, তোর কোন বাবা রাখে! অপঘাতে না 



শঙ্করাচাধ্য [ 

মলে তোর চল্বি না লয়? খুদে দাদা আয়, আমি মাকে বীরি 

ধীরি লিয়ে যাই। 

শঙ্কর । 

[ শঙ্কর ব্যতীত সকলের প্রস্থান । 

এস দেবি! সলিল রূপিণী, শস্ত-প্রদায়িনি, 

জীব-প্রাণ-সম্তাঁপ হারিণি, 

এস ভূধর-নন্দিনি, সাগর-গাঙছ্ছিনি, 

হুখিনী ব্রাহ্মণ ক্ষীণ জননী আমার -- 

তব পৃতবারি চির কাঙ্গালিণী। 

বরদা বন্দিনী ভক্ত-নিস্তাব্িণী, 

এস গো মা পশ্চাতে আমার+-- 

যথা স্ুরধুনী পতিত-পাঁবনী, 

শু ন অগ্রগামী তগীরথ-শঙ্খ-ধবন 

থবি-শাপে ভম্ম বংশ উদ্ধার কারণ, 

তেমতি গো, হে শুতসলিলা - 

এস পাছে করতালি শুনি 

ৰ বিলোল তরঙ্গে জল-রাণি ! 

যুকুতাঁনিঝ বি 

ফুৎকাঁরে ফুতৎকারে নিরন্তর করিয়া হথজন। 

হৃদে ধনু? ববি-শনী-তাবামাল1ছবি, 

তা"হতে সুন্দর ঘয়ার্জ হৃদয় তব। 

এসে দয়াময়ী পাছে পাছে, 

ছুখিনীর সন্তাপ বারিতে__ 

ভেদি শাল তাল তমাল কানন 
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পিতৃগণ স্থাপিত দাসের, 

এস নৃত্য করি তরঙ্গে তরঙ্গে পৃতকায়া ! 
এস মাতা) 

শঙ্খ-ধবনি বিনা দাস দেয় করতালি । 

ওই যে--ওই যে--বরদে বরদে-- 

কপাময়ী উল্লাসে নাচিয়৷ আসে ! 

সার্থক জীবন যম, 

মাতৃকার্য্যে-_ 

করুণায় সমাগত আমোদিনী বারি । 

(করতালি দিয়া) 

নম নম শেখর-নন্দিনী জননি ; 

তরল তরঙ্গিনী সাগরগামিনী। 

পৃতসলিলা সম্তাপহারিণী; , 
শ্তামল! মের্দিনী শস্য বিধায়িণী। 

তক্তজনাশ্রয় সম্পদ স্ুখদে; 

ন্মস্তে তাঁ্টনী অভয়! বরদে। 

| করতালি দিয়া অগ্রে আগ্রে শঙ্করাচীর্যের গমন এবং পশ্চাং শ্রোতশ্থিনী গ্রবাহিত। হওন। 



রঃ রর 
তৃভায় গভাঙ্ক | 

শক্কবাগর্যের বাটার সন্ুখ। 

মহামায়া উপবিষ্ট । 

। বিশিষ্টার প্রবেশ ) 

বিশিষ্টা। মা তুমি কে? ঠমি একাকিনী হেথা বসে রয়েছ কেন মা? 

মহামায়।। মা আমি আশ্রত্নগীনা পতি-পরিত্যক্তা, আমার আর এখান 

সেখান কি? 

বিশিষ্টা। তোমার সধবা: মত বেশ দেখ চি। 

মহা। আমার আর সধব। বিধবা কি? আমায় যা বালে ডাকো _ 

তাই। যখন যে অণস্থায় পড়ি--সেই অবস্থায় থাকি । আমি 

ংসারে একরকম ব€ক্ণপী সেজেই বেড়াই । 

বিশিষ্ট]। ম] তুমি এই যুবতী, তোমার তো পথে পথে বেড়ান ভাল 
নয় মা, লোকে যে তোগায় নিন্দা কর্বে। 

মহা। আমার আরকি এাছে মা, আমার নিন্দান্ততি দুই সমান। আমি 

আছি বল আছি, না আছি বল নাআছি। আমার সকল অবস্থাই 
সইতে হয়। 

বিশিষ্টা। যদি তোমার আশ্রয় না থাকে, যদি ইচ্ছ। করো, বামার 
গৃহে থাকৃতে পারো! 

মৃহা। ক্পা ক'রে স্থান পাও-ধাকৃবো। । কিন্তু যা আধি বড়ই 5ঞ্চলা, 
কথন কি ভাবে ৭ আমিই জানি না। পতি রমশীর একমাত্র 
আশ্রয়, সে আশ্রয় ঘা নাই, তার দশ] কি, তা তো তুমি জানে মা! 

বিশিষ্টা।। আচ্ছা মা) তোমার যতদিন ইচ্ছা হয়, এই খানে থাকো । 
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মহা | মা" তুমি আমায় স্থান দেবে? আমি আশ্রয়হীনা হয়ে বেডাই। 

আমার জাত নাই, কুল মাই, মান নাই, অপমান নাই, আমার সব 
সমান হয়েছে, আমায় স্থান দিলে লোকে যে তোমায় নিন্দা 

করুবে মা। 

বিশিষ্ট । নিন্দ! হয় হবে, অনাথাকে আশ্রর দ্রিতে আমি নিন্দাভয় 

করি না। এমন কি আমার পুত্রের অন্ন নিয়ে অনাথাকে দিতে 

আমার পতির আজ্ঞা । 

মহা। আমি যদ্রি কোথাও চ"লে যাই, তারপর এলে আমায় আশ্রয় 

দেবে ? 

বিশিষ্টা। হ্যা মা, তুমি যখন কোথাও না আশ্রয় পাবে, এসো । 

মহা। তবে মা আমি এখন যাই, আবার আস্বে]। 

; জগন্নথের প্রষেশ ) 

জগ। হ্যাহ্যা-তুই যা, তোরে আর আস্তে হবে নি। 

বিশিষ্টা। বাব! জগন্নাথ, ও অনাথিনী, $কে কেন রূঢ কথা বল্চ £ 

জগ। হ্যাহ্যা-ও সেই বটে। বেটী বহুরূপী, কাল এসেছিল-- 

অম্নি গেরুয়। পারে আটটা ছু'ড়ী নিয়ে। আজ আবার ঢং ক'রে 

শাথ। প'রে গৃহস্থের বউ হ'য়েছে। 

মহা। বাবা, তুমি তো৷ আমায় চেনো না, আমায় চিন্লে কি আমি 

গৃহস্থের, বউ, সাম্নে থাকৃতুম। ঘে আমায় চেনে, তার কাছে তো 
আমি থাকি না। 

জগ। শৌনো শোনে বেটীর চংএর কথা শোনো) বেটী সৃষ্টি ঘোরে, 
আর বলে চিন্লে সামনে দাড়ায় না। কাল বেটী কি ক'রূলে-_ 
আমায় ধেই ধেই লাচালে | 



২০ শঙ্করাচার্য্য।.. 

বিশিষ্টা। মা তুমি কিছু মনে করো না, ও হেলাগোলা মানুষ, কারে 
কি বালূতে কি বলে। তুমি এসে! বাছা, তোমার যখন ইচ্ছা হয়, 
আমার কাছে এসে থেকো। 

মহা । মা, যদি বাধা থাকি, তোমার কাছেই থাকৃবো। 

| প্রদ্থান। 

'্গ। মা, খুদে দাদা তো যেসেলর়। ওুন্চি নদীটে নাকি টেনে 
হি'চুড়ে লিয়ে এলো গো! 

(শঙ্করের প্রবেশ) 

শঙ্কর । না৷ জগ] দাদা, মা ইচ্ছা ক'রে এসেছেন। 

জগ। উ-_-তোরে চিন্তে লার্লুম, তা আমার চেনাচিনিতে কাঙ্জ 

নেই, তোদের খেয়ে মানুষ, যতদিন পারি, তোকে ছোট ভাইয়ের 
মতনই দেখবো। 

শঙ্কর | হ্যা দাদা__তাই দেখে । 

জগ। আমি খামারে যাই। 

| লকন্ধের প্রন্থান। 



চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। 

শঙ্কবাচার্য্যের বাটীর সুস্থ নদী । 

শহুরে। 

শঙ্কর । সংসার-বাসনা, | 
আজি বৈরাগ্য-প্রভাবে এ শরীর ত্যজি; 
শীদ্ত হও স্বতস্তর | 

ধরি ঘোর কুস্তীর আকার, শ্বরূপ তোমার, 

তটিনী-সলিল মধ্যে কর অবস্থান। 
যগ্ধপি আমারে হের এ সংসারে-_- 

করি আক্রমণ, সলিলে করিহ নিমগন, 

পাপ-পঙ্ষে গ্রাণীরে করহ নিত্য যথা। 

কিন্তু যদ্দি পারি ল'তে সন্ন্যাস-আশ্রম। 

ত্যজি এই পৃতবারি করিও গমন। 
যুগ-যুগাস্তরে-_ 

অন্ত দেহে কু যদি আসি এ সংসারে, 

দেখ। হবে তব সনে । 

[ নদীতে অবতরণ। 

(রমা ও গঙ্গার প্রবেশ ) 

রমা'। লোকে যে বলে--কলিতে ছেলের মুখে আর পাগলের মুখে 

দৈববাণী হয়, দেখছি তে ভাই, তাতে। সত্যি! ছেলেট। কান 
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বল্লে যে নদীটে আমার বাড়ীর দোর গোড়ায় টেনে নিয়ে যাবো, 

তা তো ঠিক। 
পঙ্গা। আমাদের কর্থী বলে--অমন হয়। অমন অনেক নদীর যুখ 

ফেরে। নদীর যুখে নাকি চড়া পড়েছে, কাল্কের ঘোর বৃষ্টিতে 

এই দিকে জল ভেঙ্গেছে । 

রূমা। ঠিক ওদের দোর দিয়ে জল ভাঙ্গ লো, ওদের লক্ষমী-নারায়ণ 
ঠাকুরের মন্দিরের পাশ দিয়ে বেঁকে এলো, সোজা এলে মন্দিরটে 
ডুবে যেতো। এ সব ভাই ঠিক দৈব ঘটন। মনে হয়। 

গঙ্গা। (সহসা নদীগর্ভে শঙ্করকে দেখিয়া) ও শঙ্কর--ও শঙ্কর !--জলে 

নামিস্ নে-_কুমীর দেখা দিয়েছে, ওরে উঠে আয়--উঠে আয়-- 

শক্ষর। (জল হইতে) ওগে! আমায় বুঝি কুমীরে ধরেছে, আমার 

মাকে ডাকো - 

বুমা। ওরে সর্বনাশ হলে! রে--সর্বনাশ হলো) শক্কষরকে কুমীরে 

ধরেছে! 

(বিশিষ্টার বেগে প্রবেশ ) 

বিশিষ্ট।। বাবা মহাদেব--রক্ষা। করো__রক্ষা করো-_ 
শঙ্কর। মা আমায় কালে ধরেছে, আমায় কেউ রক্ষা ক'রূতে পার্বে 

না, তবে যদি আমায় সন্র্যাস-গ্রহণের অনুযতি দাও, তাহলে 

আমার রক্ষা হয়। 

বিশিষ্টা। ওগে! আমার সর্বন্থ নাও, কেউ রক্ষা করে।। 

শঙ্কর। মা আমার রক্ষা নাই, অনুমতি দাও, বৃথা! কেন জলে অবতরণ 

কচ্ছ? এই দেখ, আমায় দূর জলে নিয়ে যাঁচ্চে। যা, অনুমতি 
দাও, দুরস্ত কুস্তীর এইবার গভীর জলে নিমগ্র ক'রৃবে-_ 
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বিশিষ্টা।। আমি অনুমতি দিলুষ__আমি অনুমতি দিনুম; বাবা আয়-- 
শহ্কর। (জল হইতে উখিত হইয়া) যা, কুস্তীর আমায় পরিত্যাগ 

ক'রেছে। মাগো, গঞ্ডে স্থান দিয়ে অশেষ যন্ত্রণা তোগ করেছ, 

অশেষ ক্রেশে লালন-পালন ক'রেছ, আজ আমার জীবন দান করলে । 

মা, যে মহাপুরুষের। আমার জন্মপত্রিক। দেখেছিলেন, তারা তোমার 

সম্মুখে আমি অল্লামু এইমাত্র প্রকাশ ক'রেছিলেন। কিন্তু তার। 

পরম্পর বলাবলি করেছিলেন, আমার তাদের বাক্য কর্ণগোচর হয়, 

ঠারা বলেছিলেন, আমার অষ্ট বর্ষমাত্র পরমায়ু। আজ সেই অষ্ট বর্ষ 

পূর্ণ; কিন্তু তাদের আদেশ ছিল, যদি অষ্টম বর্ষে আমি সন্র্যাস গ্রহণ 

কবি, আমার পরমাঘ়ু বৃদ্ধি হবে। আমি এ সংবাদ অবগত হ'য়েই 
পুনঃ পুনঃ তোমার নিকট সন্গ্যাস-গ্রহণের অনুমতি প্রার্থন) করে- 

ছিলেম। পুত্র-ক্সেহে তুমি সে অনুমতি দ্রিতে অসম্মতা ছিলে॥ কিন্তু মা, 

আজ প্রত্যক্ষ দেখলে, অন্তককাল কুম্তীর রূপে আমায় বধ ক"র্তে 

রি হ'য়েছিল। কৃপাময়ী, তুমি অনুমতি দান ক'রে আমার 

জীবন রক্ষা ক'রেছ। 

বিশিষ্টা। বস, আজ আমি বুঝ লেম, যে কামনা অপেক্ষা হীন কার্য 

আর পৃথিবীতে নাই। আমি পুত্র-কামন। ক'রেছিলেম, পুত্রকামন। 

ক'রে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ ক'রেছি। আজ আমি তোম। হেন রত্ব 

পেয়ে গৃহ হ'তে বিদায় দেবো মা! হ'য়ে সকলেব্ন সন্দুখে প্রতিশ্রুত 

হ'য়েছি। আমায় কি যন্ত্রণা সহ ক'র্তে ভগবান্ সথজন ক'রেছিলেন! 
আমি অতাগিনী রমণী, তারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক! এসো বাব! ঘরে 
এসো, আজ তোমার কোলে অন্্-ব্যঞ্জন দিই, কিন্ত কাল যেন আর 

হূর্ষ্যোদয় না! দেখতে হয়। 
| [ উভয়ের প্রস্থান 
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গঙ্গা । হ্ট্যা লো, কিছু তো বুঝতে পার্লুম না। মাগী অনুমতি দিলে 

আর কুমীর ছেড়ে দিলে ! 
রমা। বোন, সকলই আশ্য্্য ! আজ আমার বিশ্বাস হঃচ্চে, শিবের 

মন্দিরে যে বিশিষ্টার গর্ভে একটা জ্যোতি প্রবেশ ক'রেছিল, এ কথ! 

সত্য। শঙ্করের সকলই আশ্চর্য্য । 

গঙ্গা । হ্যাতাই, সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা শুন্তে পাই ! যখন গুরু-গৃহে 

ভিক্ষা ক'রূতো, এক ছুখিনী ব্রাহ্মণীর কাছে তিক্ষা! ক"রৃতে যায়, 
ব্রাঙ্গণী তিনটা আমলকী দিয়ে কাদূতে কাদতে বলেছিল, “বাবা, 

বিধাতা আমাদের দীন ছুঃখী ক'রেছেন, গৃহে মুষ্টি মাত্র অন্ন নাই,২_ 
কি দিয়ে তোমার সেবা কর্বো !”? শুনতে পাই, ৬ বছরের ছেলে 

ধ্যান ক'রে, মা লক্ষমীকে বৈকুগ্ঠ থেকে এনে তাদের ঘরে অচল। 

করেছে! 

রমা । চল্ না দেখি, ওর] মায়ে-পোযেছ্ুকি কচ্চে। 

গঙ্গ।। না তাই, আমি দেখতে পারবো না। আট বছরের ছেলে, 
সন্ন্যাস নিয়ে দেশত্যাগ ক'র্বে, দেখে বুক ফেটে যাবে। 

রমা। সত্যি সত্যি কি ওর মা মাগী ছেড়ে দেবে? 

গঙ্গ।। শঙ্করের মা পরিহাস ক'রেও কথন মিথ্যা কথ। বলে ন।, যখন 

অন্নমতি দিয়েছে, বারণ ক'র্বে না। 

রমা। আমর! ভাই প্রাণ ধ'রে পার্তুম না। মিথ্য। কথায় নরক হয় 
হতো, ত ছেলেকে বিদায় দিয়ে কি স্থির থাক। যায়! 

[ উভভপ্নের প্রস্থান । 



পঞ্চম গর্ভাঙ্ক। 

শঙ্করাচার্য্যের বাঁটী। 

শঙ্কর ও বিশিঃ]। 

শঙ্কর। মা তোমার অনুমতি পেয়ে মনে মনে সন্স্যাস গ্রহণ করায় 

কালরূপী কুভ্তীরের কবল হ'তে পরিত্রাণ পেয়েছি। সন্্যাসীর 

একদিনও গৃহে বাস অবৈধ ; বিদায় দাও। 
বিশিষ্টা। বাবা, শুনেছি তুমি সকল শান্ত্র প'ড়েছ, বল্তে পারো, কি 

উপাদানে বিধাতা রমণী হ্জন করেন? সামান্ নুত্তিকার দেহ 

হ'লে কি এত সহা হয়? সেকি তোষার মত পুত্রকে সন্ন্যাসের 

অনুমতি দিয়ে প্রাণ ধ'রৃতে পারে ! তুমি চ'লে যাবে, তাতেও কি 

মৃত্যু হবে! জানি নি বাবা, কেন রমণী এত কঠিনা হয়! 

শঙ্কর। কর শোক পরিহার জননী আমার, 

র তঙ্গুর শরীরে, ক্ষণপ্রভা দীপ্তি সম 

ক্ষণস্থায়ী প্রত। মাত্র মানব-জীবন। 

ভূত ভবিষ্যৎ অসীম অনন্ত মেঘময় ; 

শোঁক দুঃখ আনন্দ বৈভব, 

ক্ষণত্থায়ী এ ক্ষণজীবনে। 

অসীম অনস্ত ভবিষ্যৎ 

ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে ক্ষণিকের হেতু 

উপেক্ষিয়া ভবিষ্যৎ সুখের প্রয়াস ! 

হেন ভ্রান্তি ্রাস্তিময়ী অবিদ্ধা৷ প্রভাবে । 

যাব গৃহ ত্যজি, 
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কিন্তু প্রাণ মম রাহবে ডোমার পাশে । 

দেখ ম1 দেখ মাঁ-ম্ানান্দধত পিতৃলোকগণে- 

সন্ন্যান গ্রহণে মম ! 

তুমি ভাগ্যবতী, 

সন্ন্যাসীরে দেছ গঞ্জে হান । 

ছিল বালক সন্তান ঘা রক্ষক তোমার, 

এবে মহা আশুমের তল 

দেবতামগুলে নিম্বত ববেন সবে 

রক্ষণে তোমার । 

ক্ষুদ্র শক্তি মম. 

তব সেবা কি সম্ভব আমা হ'তে ! 

শতগুণে সেবাপ্রাণ্ড হবে গে। জননী;__ 
কমল। আপনি 

ধনধান্যে গৃহপূর্ণ রাথিবেন তব। 

তৃপ্ত তুমি অতিথ-সেবায় চিরদিন, 
অতিথি না বিযুখ হহবে এই গৃহে। 
দান-ধর্ম্ে পু্জাত্র্ত রহ মা নিয়ত। 

যেই ক্ষণে করিবে ম্মব্রণ, 
করি সত্য পপ-- 

সেই ক্ষণে আসিব মা তোমার সদনে। 
বিশিষ্টা। কেন বাবা, কেন আর ছুখিনী জননীকে প্রতারণা করো ? 

আমি তোমার গুরুর নিকট শুনেছিলুম, তুমি দেবকার্য্যে এসেছ, 
দেবকার্য্যে ভুবন ভ্রমণ ক'রে জীবের উদ্ধার সাধনে নিযুক্ত থাক্বে। 

আমি ছুখিনী, আমায় কি তোমার স্মরণ থাক্বে ! স্মরণ থাকৃলেও 
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তোমায় সংবাদ কি ক'রে দেবে, 2ে তম আমার নিকট আস্বে। 

অন্তেষ্িক্রিয়ার জন্ত সন্তান কামন। করে. তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি 

জ্ঞাতিগণকে দিয়েছ) তাঁরা আম! গ্রাসাচ্ছাদদনের ভারগ্রহণ 

করেছেন । আর আমি বিধব। এ্রঃঙ্ণী, আমারই ব। গ্রাসাচ্ছাদন 

কি,.- তিক্ষান্নে অনায়াসে জীবন নিকাহ হ'তে পারে । কিন্তু বাব।, 

তোমার চাদমুখ দেখে আমার আশ্বা” ায়েছিল, যে গর্জাত পুঝজের 

হস্তে অগ্নি গ্রহণ ক'বুবো, সে আশায় ভাজ নিরাশ হ'লেম। 

শক্ষর | দেবকাব্য হয় যাদ জম আমার, 

তিলমাএ ভুলিব মাঁভাও 

হেন কি সম্ভব তার, দেবকর্সয জন্ষ যাহার ? 

সতা কহি দেবতার নু, 

যবে দেবী করিবে সম্মত -- 

স্তনছুপ্ধ আম্বাদন পা: হন মুখে, 

যথ! রহি তখনি আগিব, 

তিলেক না বিলম্ব ক: ৫4 

অন্তকালে অগ্রিক্রিয়া কর্িণ নিশ্চয় । 

'চস্তা দুর কর গো জনা, 

অসঙ্ষোচ চিত্তে দেঠ বপায আহার । 

বিশিষ্ট । চিন্তা দুর করিব কেমনে. 

যার মুখ তিলেক ন। ডে, 

দ্রশদিশি অন্ধকার নঃশে আমার-- 

তারে ন। দেখিব, 

শ্মশান সমান গৃহে একাকিনী রব, 



এ শহ্করাচাধ্য,। 

বিজ্ঞ হ'য়ে কহ তুমি চিস্ত1 ত্যজিবারে ? 

আজীবন চিন্তা তব মাতার সঙ্গিণী ! 

মৃত্যুকালে চিন্তা সনে বিচ্ছেদ আমার । 

জননী আমার-_ 
এ হৃদ্রিদৌর্বল্য দেবি কর পরিহার, 
নহে তব উপযুক্ত হেন দুর্বলতা । 

যেহেতু করেছ মাগো পুত্রের কামনা, 

পুর্ণ ক'রেছেন হর তোমার বাসন! । 

দেবকার্য্যে জীবন যাপন,-__ 

অতি বাঞ্চনীয় কার্যে রবে পুত্র তবঃ 

ক্ষণিক বিচ্ছেদ হেতু চিন্তা নহে শ্রেয় । 

মাত্র মাতা দৈহিক বিচ্ছেদ, 

বিচ্ছেদ আশক্ষ! কেন স্বপ্নের মিলনে । 

যেইকালে করিলে প্রসব, 
হের সে আকার নাহি আর যম, 

কালে অন্ত ব্যতিক্রম 

ঘটিবে এ ক্ষণস্থায়ী কায়। 
তবে কোন্ দেহ পুত্রের তোমার, 

বিচ্ছেদ-আশক্কা যার করে সম্তাপিত ? 

কৌমার, যৌবন-_-শরীরের করিছে বণ্তন, 
মৃত্যুকালে জীর্ণ বাস প্রায়, 

পড়ে রবে শরীর ধরায়। 
শারীরিক বিচ্ছেদ-আশক্কা করো দুর । 
জ্ঞান-চক্ষে নেহার জননি, | 



প্রথম অঙ্ক । ২৯) 

তুমি আমি বিশ্ব বিচ্ছেদ) 
দেখ, তুমি আমি--নাহি ভেদাভেদ, 

অনন্ত ব্রঙ্গা্ড ব্যাপি আছি এক হ/য়ে। 

বি উন টক ০ টি জজ পরশ পক আজ কক 

অলক্ষিতে কালঝোত ধায়, 

আর মা রহিতে নারি গৃহে_- 

বিদ্াও তনয়ে, পদে প্রণাম জননী । 

[ গুস্থান। 

বিশিষ্টা । চল চল_-আমারই বা কিসের গৃহ, আমি তোমার 

সঙ্গে ষাই। 

[ পশ্চাৎ প্রস্থান । 

ষষ্ঠ গর্ভান্ক । 

রামদাসের বাটী। 

রামদাস ও সখারাম। 

রামদ্রাস। দেখ, ছোড়া ধাপ্পাবাজী ক'রে আমায় প্রতিশ্রুত কাকে 

শিত্লেছে, কাজেই ওর মার গ্রাসাচ্ছা্দন আমায় যোগাতে হবে। 

কিন্তু সে খরচটা বাজে, ও আবার ফিরে এসে আপনার পৈত্রিক 

বিষ কেড়ে নেবে । 

সথারাম। তুমি দেবে কেন? 
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বরাম। কি ক'র্বো বলত পাছা রাজশেখর ওর সহায়, স্বয়ং ওর 

কুটারে এসে চা চেনে খেছেন। 

সখা। ও সেটাকা হিবিছে দিয়েছিল না গুনেছি ? 

রাম। ঢং কারে ফিরিয়ে পয়েছে। রাজা জেনে গেল-বড় সাধু, 

একেবারে গোলাম হ'য়ে সইল। দেখিস্ নে, ছগ্মবেশে বাজার 

লোক এসে তাতে ভগ্রে ওর বাড়ীতে সামগ্রী দিয়ে যায় । ওর ম। 

রাজরাণীর মত "হত িশেয় ! এ দেখ দেখ. এ সব সামগ্রী 
নিয়ে যাচ্চে। ও8- ৭৫ দাগ! দেখ, ওর মার গ্লাসাচ্ছাদনের ভার 

নিয়ে বড় বুদ্ধির 7752 ব্বাছি। আমার বাড়ীতে মাগীকে নিয়ে 

আসবো, যা জিনিন 9৬ অংস্বে, তা আমিই পাবে। | মাগীর এক 

বেল! একমুটে। ৭1৮. শ্শর একখানা কাপড়, সেট! বড় গায়ে 
লাগবে না। ফি 1। ফিরে এসে বিষয়ট। কিন্তু ফিরিয়ে 

নেবে। 

সথ।| মেজে] খুড়ো, তি +ই বিষয়টা আমায় দীও দেখি, কই কে 

ফিরিয়ে নেয়? দা .-তমি আমায় দাও। 

রাম। নারে ছৌড়--লোত করিস্ নি-লোভ করিস নি, ফিরিয়ে 

নেয় চি য়ে শে নেবে ঃ তোরে বনুম বালে কি সম্পত্তির 

আমি পিত্যেশ পা তর বউ, যদি কিছু নাইই থাকৃতো, 

আম প্রতিপালন কৃত ন.। 

( শিশির প্রবেশ ) 

বিশিষ্টা। ওগো বাছা। মামা কোন্ পথে গেল? আমি যে ভার গেছ 

পেছু এসে তারে দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় গেল? আমি আর 

একটীবার তারে দেখবো । আমি বিদায় দেবো তো। বলেছি, * 
| 

চা 
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আর একটীবার দেখে বিদা দেবো । এ যেত যে-এী বুঝি 

যাচ্চে- এ বুঝি যাচ্চে ( মৃচ্ছা) 

সখাঁ। মেজো! খুঁড়ো, তোমার বরাত ভাল, মাগী বুঝি এইখানেই অক! 

পায়। 

রাম। আরে দূর পোড়াকপাঙ্গে, তাং?লে সর্বনাশ হবে, ছেড়। এখনি 

ফিরে এসে যুখাপ্বি কর্বে, এর বিষয় আসয় বেচে কিনে চ'লে 

যাবে ; বুকের উপর ব'সে 7 এক বেট! ভোগ ক'রুবে । 
(55 মাতাল লেখ ) 

মহা। ওমা, আমি যে তোগাও বাড থাকৃতে এসেছি । ওঠো না মা 
ওঠো না। | 

বাম । এ আহ্লাদী বেটা আব: মা বালে এলো! 

মহা। ওঠে! ওঠো ঘুমিও নং ( অঙ্গ স্পর্শ করণ ) 

বিশিষ্ট] | ( উিতা হইয়! ) 

একি ! একি! 57 দেখি একাকার ! 

বিশাল বিস্তার ক্যা ম আমি নাহি কেহ আর, 
অসীম ধরা দশ অনন্ত অসাম- 

মহাঁ। মা, তোমার শঙ্করকে ৮ পথে এলুম 1 সে বলে, মাকে নিয়ে 
বাড়ীতে থাকৃগে। রিও এাসাহ, মামি এলুম বলে। 

বিশিষ্টা। এই যে-+এই যে--এহ এ আমার শঙ্কর এসেছে! দেখ হা 
দেখ, আমাব এক শঙ্গর হিন-*ত শক্ষর হয়েছে-আমার শঙ্করময় । 

এই ষে আমার কোলে শল.৫- »শার স্তনপান কাচ্চে শঙ্কর, এই যে 

আমার আচল ধারে শঙ্কু, এই “4 আমার শঙ্কর বেদ পাঠ কণচ্চে 

মহা। হ্যা মা, এসো এসে! সনে এসে তোমার শঙ্কর তোমার ঘুরে, 

আমি তাইতো তোমার ছেখতহ এচনাছ। 
[ বিশিঃাকে লইয়া মহামারার প্রান । 



৩২ ্ শঙ্করাচার্ধ্য । 

সখা। মেজো খুড়ো, এ মাগী চোর ! এ পুত্রশোকে পাগল হরেছে, 

টাকা আছে"সন্ধান পেয়েছে, হাতাবে, তাই “মা” বলে এসেছে । 

খুড়ো, ও মাগীকে তাড়াও। 

ব্রাহ্ম । তুই যা তো বাবা, দেখ ত_ 

সখা। খুঁড়ো, তুমিও এসো,_ও ভাকাতনি, আমি এক্লা ওর কাছে 

যেতে পারুবো না। এ দেখ পাজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে গেল। 
বেটী ডাকাতনি, বেটীর সঙ্গে লোক আছে। 

রাম। চল্তে। _চল্তো-দেখি। 
[ উভয়ের প্রস্থান । 

সপগ্তম গর্ভাঙ্ক। 

নশ্মদা-তীর- গোবিন্দনাথের আশ্রম । 

ধ্যানমগ্ন গোবিন্দনাথ। 

€(শঙ্করের প্রবেশ) 

শল্কবূ। এই যে সম্মুখে হেরি গুরুদেব মম, 

স্বস্বরূপে অবস্থিত সম্মুখে আযার ; 

প্রত্যক্ষ অনস্তদেব নর-কলেবরে 

করি নমস্কার শত চরণ-অন্ুজে | 

অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ নয়ন আমার, 

জ্ঞানাগ্রনে দিব্য চক্ষু করিতে প্রদান 

অবতীর্ণ তুমি তগবান্ ! 

কর কপা কাতর কি্করে। 



( জনৈক খধির গ্রবেশ ) 

খবি। বাপু, কার অনুসন্ধান করো! ? | 
শঙ্কর। প্রণাষ যতিবর !--আমার ইষ্টদেবের নিকট আগমন ক'রেছি। 

তিনি অন্তরে অস্তর আকর্ষণ পূর্ববক কৃপায় এ স্থানে আমায় লাক 
এসেছেন । 

খবি। বৎস, বুঝেছি, তুমি কে! 

[ খবির প্রস্থান। 

শঙ্কর । কিবা শান্তিময় স্থান ! 

যেন তরুলতা কফলপু্প 

একতানে করে বেদগান, 

অলির গুঞ্জন এ্ক্যতানে সম্মিলিত 

ঈর্যযাতেষ-বর্জিত প্রদেশ, 

হেরি সমুদয় নিত্যানন্দময় | 

একি ! অকন্মাৎ ঘোর কলন্পাদে-_ 

প্রবাহিনী নর্শদ৷ জননী ! 

শান্ত হও কল্লোলিনি, 

কল্লোলে তোমার-_. 

তঙ্গ হবে সমাধি প্রভুর; 

শীস্ত হও, শান্ত হও-_কল-নিনাদিন ! 

একি ! উচ্চতর কল্লোল উত্থিত, 

শুন বাণী, শাস্ত হও নর্্দা জননি, 

সমাধিতে বি্ন নাহি করো । / 

তথাপিও উচ্চ নাদ-.- 

৩ ্ 



৩৪ শহ্করাচাঙা | ্ 

ক্ষমা ক'র অপরাধ-- 
বন্ধ রহ কমগুলু মাঝে, 

যদবধি সমাধিস্থ রহিবেন প্রভু । 

[ নর্দনার শঙ্করের কমগুলু মধ্যে প্রবেশ । 

গোবিন্দ। (চক্ষু উন্মীলন করিয়!) 

বৎস, মুক্ত কর নম্মদায় ; 

হের জলচর ব্যাকুল সকলে, 
জল বিন! ত্যজিবে জীবন । 

[ শঙ্করের নর্মদ্াকে মুক্তি করণ । 

কহ বৎস, কেবা তুমি, কি নাম তোমার ? 

শহ্বরে | নাহি রূপ, নাহি নাম, বর্ণ বা! উপাধি, 

নহি জল, নহি স্থল, হুর্য্, সমীরণ-__ 

চিদানন্দ শিবময় স্বরূপ আমার । 

গোবিন্ম। প্রত্যক্ষ হইুল মম ব্যাসের বচন। 

অবগত হইয়াছি শ্রীমুখে তাহার, 

বেদবিধি উদ্ধারের তরে ধরণী মাঝারে, 

বিশ্বনাথ আসিবেন নর-কলেবরে। 

হ'লে শিব অবতার, লক্ষণ তাহার-_ 

কমগুলু মাঝে হবে আবদ্ধ তটিনী। 

বাড়াইতে গৌরব আমার 
আগমন তব এ আশ্রমে । 

এস কহি তত্ব কথা শ্রবণে তোমার । 

(কর্ণে সন্গ্যাস-মন্ত্র প্রদান ) 
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_ শঙ্কর। 

গোবন্দ । 

গাথম তন্ক। 

গুরুবাক্যে শাস্ত্রবাক্য প্রত্যক্ষ সকলি, 

বিকশিত বিজ্ঞান-নয়ন-_ 

অনন্তের গ্রতিরপ হেন্বি। 

কল্পত্যাপী সসীম ধরায় 
চক্রাকারে মায়। প্রবাহিত 

বীধে কত কার্্য-কারণের শ্রেণী 

গঠে আকাশে প্রস্তর ; 

আমি অহঙ্কার-_হ্ষুত্র কীটের ভিতর, 

প্রহেলিকা অনস্তের সসীম আকার গড়ে । 

এই ঘোর প্রহেলিক৷ মাঝে 

আত্মতত্ব জীব নাহি হেরে-_ 

হু্্য যথ। কুজ ঝটিকাৰৃত-_ 

মায়া-ঘোরে চৈতন্য ছাদিত। 

ভীম রোলে কারণ-প্রবাহ বহে; 

ভাতে হৃর্য্য চন্দ্রমা তারকা-- 

অনস্ত--অনস্ত কোটী ধায়। 

অহমিতি গর্ষিছে সলিল__ 
অহম্ পূর্ণ অখিল যগুল। 

স্বপ্ন সযুদ্রয-_-আমি মাত্র জ্ঞানময়-_ 
সত্য--নিত্য আনন্দ-স্বরূপ | 

বৎস, লীলার কারণ চক্ষু কর? আবরণ । 

সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ণ তব। 
কার্ধ্য মম অবসান-- 

এবে নিজ স্থানে করিব প্রয়াণ । 

৭ শর চিত তত চতিটিতেত কাশী তন 



৩ শঙ্করাচাধ্য | 
শে ৮ পি ০৮০৯০০ প এটার ও. ক 

" গোবিন্দ । 

যাও তুমি বারাণসী ধামে, 
এই দণ্ড করহ গ্রহণ 

শিবদত দণ্ড সন্র্যাসীর | 

সন্গ্যাস আচারে-__যেই এই দণ্ড ধনে, 
ননুত্ব মোচন সেইক্ষণে। 

(দগড প্রদান) 

এই দণ্ড বলে ভ্রমি ভূমগডলে 
দমিবে দুষ্কত জনে। 

জনম সফল বৎস শিষ্যত্বে তোমার ! 

যাত্রা কর বারাণসী ধামে । 

প্রভু, তব সেবা-্মধিকার করুন প্রধান 7 

কিছুদিন রহি এই স্থানে 
পুজিব রাঁজীব পদযুগ*__ 

অভিলাষ অন্তরে দাসের । 

হইয়াছে গুরুসেব। সম্পূর্ণ তোমার । 

সমাধির বিদ্ব কল্লোলিনী 

কমগুলু-পর্ডে বদ্ধ করিয়াছ তুমি, 

তাহে তব পূর্ণ গুরুসেবা। 
এস বৎস, যাত্রা করি ছুই জনে, 

নর-হর মহেশ-প্রস্তর 

একত্রে করিব দরশন । 

গুন্, পুলকিত চরাচর; 

গন্ধ টকিন্নর__ 

জয় জয় রবে সম্ভাধিছে তোমায় চৌদ্িকে । 



প্রথম অঙ্ক । লি 
| দন 

নৃত্য করে শিব-সক্কীর্তনে-_ 

ক্রিভুকনে জয় জয় 'রব। 
সফ্লে। জয় জয় বিশ্বনাথ ! 

০ এ নও আঃ ইজ জাপার 

€(বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীগণের প্রবেশ) 

সকলের গীত। 

বিষল কান্তি) বিরাজে শাস্তি, নেহার নর-শক্কর | 

বেদসুত্র__মুক্ত ব্যক্ত, সত্যযূত্তি সুন্দর।। 
মোচন মোহ-অঞ্জন, সন্দ-দ্বন্ব-তগ্জন। 

জ্ঞানালোক রঞ্জন, 

উচ্চতান বেদগান-_ পুর্ণ অবনী-অন্বর | 

জয় জয় জয় জগত-জ্যোতি, যতীশ যোগেশ্বর & 

৮১ 

১1 দি) 
্ ২ তে রি শ শে পু টা স্ 

সি ১. পতিত 
৮ & 2 নী ২ ইহ ক ২ 

০4 ৬ ১০৮ 



ম 

৯৮? 

৮২ ১8 
(৮4 ঠা... 

প্রথম গর্ভাঙ্ক | 

বারাণসী--মণিকর্ণিকার ঘাট 

(গঙ্জান্বানার্ধে শঙ্করের এবেশ ) 

জ$শর।  অগন্ীতা জন্বৎগিত। বিরাজি ধাঁষে 

বিশ্বেখবর বিষেশবরী আাসি 

ধরাবাসী বিশ্বপ্রেষে, 

ষাহে জগজ্জন লভি দরশন 

যুক্তিধনে হয় অধিকারী । 

শিব-শির-জটাবিহারিণী লুরধুনী 

উততরবাহিনী বেড়ি পুরি মেখল] যেমতি । 
কৃতার্থ-_কৃতার্থ নর-জনম আমার । ] * 

রর 



দ্বিতায় অস্ক। ৩৯ 

(স্বদলে চণ্ডালবেশী মহাঙ্গেষের বেদরূগী কু্ধুর চারিটী সহ প্রবেশ ) 

সকলের গীত। 

ভরপুর নেসা, কেন কর্ৰৈ ফিকে । 

এটা সেট। ছুটো। ফিকে দেখে ॥ 

মজা! তে। মজা, আর ফিকে বেলকুল, 

পুরা মজ। লিয়ে থাকৃনা মজ গুল, 

ন্যাকা তেক। পারা চাষ্নে জুল্ জুন 3 

আপা মজাতে দেল পূরা রেখে। 

বে-ঘজ! আস্বে তো দিবি ফিকে ॥ 

শঙ্কর । একি বিন! স্থরাপানোন্মত্ত চগু।ল-চগ্ডালনী কুকুর সমতিব্যাহারে 

পথ রোধ করেছে। (প্রকাগ্তে) আরে চগ্ডাল, এ কিরূপ তোমার 

আচরণ? গঙ্গাস্বাঝের পথ রোধ ক'রে উন্মত্ের ন্যায় নৃত্য-গীতে 

মগ্ন আছ। তুমি অম্পন্ত, পথ দাও, দূরে অবস্থান করে! । 

চণ্ডাল। (কুস্ুত্কে সন্বোধন করিয়।) হাদে কেলো, এটা কে বটেরে ? 
জীপ । আর কে ঝটেক্ষে -কে বটে | 

শক্ষর । অনুর বর্দব, ভুমি কথার কর্ণপাত ক'চ্চ মা, দুরে গল কতো । 

চগ্ুদল। (অন্ত কুকুরকে সন্বোধন করিয়া) কি বল্ছেত্ে ধলো, কি 

বল্ছে-_বুঝ ক'রৃতে পাচ্ছিস্? আমি তো লার্চি ৷ এট! মদ খেয়ে 

কি আধল-তাবল বক্ষে রে? 
স্ত্রাগণ। আরে কি বকেরে__কি বকে ! 

*[ শকল্প। (স্বগত) এ স্ুরাপায়ী তো গঙ্গাঙ্গানের বড় বিশ্ব কর্্ল। 
| ( প্রকাস্তে ) রে চণ্াল, সত্বর পথ মুক্ত কর্-দুরে যা!। 



৪৬ শঙ্করাচার্যা। 

চগডাপ। আরে এটা ধ্যাপা পারা! খেপচ কেনে? তোমার বাতট। 

ততো বুঝ তে লার্চি। 

স্্রীপণ। আরে কি বলেরে--কি বলে ! 

শঙ্কর । উন্মভ্ততা পরিহার কর্_দর হ। 

চগডাল। দেখছি তো তুমি সন্ত্যাসী, লেকেন তোমার আকেলট৷ তো৷ 
দেখি না। সাঞজজাগোজা ক'রে গেরস্তিকে ভোগ! দিয়ে পেট চালাও । 

(কুন্রের প্রতি নির্দেশ করিয়া) এই কেলোশ্ধ'লোর আতে যা 
আছে, তোমার তাঁমালুম নেই। তুমি কি নেলাখেলা বাৎ বল্ছ 
বটে? | 

সত্রীগণ । আরে কে বটেরে-_কে বটে ! ]* 
শক্ষর। (স্বগত) এ বর্ধরের আচরণে ক্রোধ সম্বরণ করা কঠিন। 

(প্রকাশ্রে ) সত্বর আমার নিকট হ'তে দূরে অবস্থান করো । 

চগডাল। আরে কেমন ধারা বাত বলেরে? হারে কেলো, তোর 

আতের কথা জানে না, সন্যাসী হয়েছে! কে কাকে কোথায় 

স'রূতে বল্ছে রে! হা কেলো? হথ্যারে ধালো অন্লময় কোষ ছেড়ে 
কোথায় যাবে রে? ওরে চৈতন্যকে জুদ1 করেরে! সংচিৎ অথও 

আনন্দ রূপটী চিনে না, জন্ুদাকে ভুদা ক"র্তে চায় !--চৈতন্যকে 
ফারাক কর্বে! এ কেমন মাহৃযটা রে? এর আক্কেলটা তো 
দেখি না। 

স্ীগণ । আরে কে বটেরে--কে বটে ! 
শঙ্ষর। (স্বগত) কে এ চগ্ডাল, এ যে বেদ-নির্ণাত বাক্য প্রয়োগ 

ক'চ্চে ! চগ্ডালের মুখে এ কি বার্তা! সত্য--অসঙ্গ, সৎ, অদ্বিতীয় 

সুধরপ ব্রহ্মবস্তর তে! ভেদ নাই। | 
চগাল। আরে থোড়। থোড়। আকেল বুঝি আস্ছেরে কে'লো । আরে 



দিতায় অস্ক। ঞ 
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ধলো। তোর আতের বাতট] সমজ করিয়ে দবে।_বা'ল তো-_ 
গল্জান্জীতে হুযুর আর “হাড়িয়ার সরাপে যে সুযুর্ট চমকে, এ কি 

জু ভূ! হয! এ বাতটা বুঝে না! বুঝে না_সোণার কলসীর 

বিচে আর কীাঁজির হীড়ীর বিচে আকাশট। জুদ। ভুদা! বল্চে ! ও 

তো ফারাক্ দেখে--এক দেখে না। ও কেমন সঙ্ত্যাসীরে ? 
স্্রীগণ। আরে কে বটেরে--কে বটে ! 

চঙাল। কি অভিমান রাখেরে !--এ চগডাল--এ সন্ন্যাপী-এ কি 

বলেরে ?-ম্নীবারে এক্কে নানান দেখে, স্ুক্তিকে রূপা দেখে, 

দড়িকে সাপ দেখেএক জানে না, জুদা জুদা জানে !-_তুই 
কেমন মানুষ রে? 

স্্রীগণ । 

শহবে। 

চগ্ডাল। 

আরে কে বটেরে-কে বটে! 

মহাত্মন্, কি হেতু ছলন! অজ্ঞ দ্বাসে ! 

দেহ পরিচর--কোন্ মহাশয় 

উদয় সম্মুখে মম! 

শত কোটী প্রণাম চরণে * 

অভাজনে ঈদৃশ করুণা তব ! 

পূর মনোআশ, কর দেব স্বরূপ প্রকাশ, 

ধন্য জন্ম হোক দরশনে। 

অকিঞ্চনে করো ন। বঞ্চনা, 
পার্দপদ্ন-পরশনে দেহ অধিকার । 

হের মম স্বরূপ আকার শক্তি সমশ্বিত, 

চারি বেদ শুনিরূপে সাথে । 

(সহন। চগ্জালের মহাদেবমূক্তি ধরণ এবং চণ্ডাল-চণ্ডালনীগণের তৈরব-তৈরবীরূপে 
ও কুন্ধুর চারিটার চারি বেদরূপে রূপাস্তরিত হুগুন ) 
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নম লোক, লোকেশর, প্রকাশ যাহায় ; 

ধঘ আক) লতার জ্ঞাত কেকের ভাসমান ।. 

জান্মিনাথ বিশ্বেশ্বর শিব, | 

অন্মবিভা-বিশ্বেশ্বরী চির আলিঙ্গিত, 

খষ্স প্রভু শত নমস্কার । 

আোতব্য মস্তব্ত বিধি বিধায়ক গুরু, 

জ্জি্ষ্বর যোগেখর শুলী শন্ভু তৰ, 
ভাবাতীত, শত শত নমস্কার পদে । 

স্ানন্দ ঘন, বোধরূপ চিন্ময়, 

বিশ্বত্রষ্া ঘটে ঘটে সম বিভাদিত, 
নিলেপ আকাশ সম রা 

পন্বব্রহ্গে নমস্কার মম, 

বার কুপা-স্ধাদানে, সংসার দহছন-__ 

শাস্তি প্রাপ্ত হয় জনগণ, 

নষ্বোনম চরণে তোযার। 

ধিহতাক্রুন আম তব দাস, 

ক্বংশ জীব জ্ঞানে, 

আম্ম-ড্ঞানে--অভেদ চেতন্কে সংমিলিত ! 

দিব্যজ্ঞান জন্সিয়াছে তব দরশনে ; 

ভ্রান্তি দুর শাস্তিদাতা তোমার প্রসাদে । 
লোকনাথ, কোটী প্রণিপাত 

অপ্রশে পাশে পশ্চাতে সম্মুখে তব। 

তব প্রতি তুষ্ট অতি---শুন যোগীবর 1 



বৎস, তুমি স্বরূপ আমার, 

বেদজ্ঞ সর্বজ্ঞ ষহারুতী | 

কর মম কার্য সমাধান ভবে, 

কার্য অবসানে পুন এক আত্মা হব ছুইজনে, 

বোধক্ধপে বাহুব অনস্তকালঃ॥। 

বেদবিধি বিশৃশ্খল হের ধরাতলে । 

জ্ঞানহীন শশন্্রব্যাখ্যাকাল্প 

বেদমর্ম ক'রেছে ছাদন। 

* [ বেদবেত্ত। বেদব্যাস, 

ব্রদ্মান্বৈত মীমাংসা নির্মাণে, 

করেছেন শাম্খাদি খগুন। 

ভ্রান্ত ব্যাখ্যা আবরণে--লুগ্ত সে সকল । 

সর্ববজ্ঞ ব্যতীত, সাধ্যায়হ্ব নহেতে কাহার 

স্বরূপ সুত্রের মন্দ করিতে প্রকাশ । ও 

তুমি মুণে; সর্ববশক্তি সর্ববজ্ঞতা আধার স্বরূপ 

অবনীতে অবতীর্ণ নরদেহে । 

আন্ধতব শ্রুতি সুনির্ণীত, 

অদ্বৈতপরতা তাব্য করিয়া প্রস্তত্ত ] * 
জনহিত করহ সাধন, 

অজ্ঞান্তা করহ দমন, 

বিমল অদ্বৈত-পশ্থা দেখাও মানবে । 

ভাষ্য তব ভাঙ্কর স্বরূপ, 

যোহ-তম করিবে বিনাশ । 

সহ শিষ্য করিয়ে ভ্রমণ 



৪ শহ্করাচার্্য,। 

রান্ত যত খণ্ডন করহ প্রিয়তম । 

[ ম্বদ্দলে মহাদেবের অন্তর্ধাদ। 

শঙ্কর। নম বিশ্বেশ্বর, শক্তি দেহ হর, 

তব কার্য্যভার করিব উদ্ধার__ 

শক্তিতে তোমার শক্তিময় । 

[ প্রস্থান । 

( সনম্দনের প্রবেশ ) 

সনন্দন। এ তাপপুর্ণ সংসার-অরণ্যে আর কতদিন একাকী ভ্রমণ 

কার্বো! বহু স্থান ভ্রমণ ক"রুলেম, দৈববিড়ন্বনায় সঙ্জনলাত 

তো হলে] না। তবে তো বৃথা মানব দেহ, যুক্তি-বাসনা কে পুর্ণ 

কর্বে ! মনুব্যত্ মুযুক্ষুত্ব সঙ্জনসংসর্গ,--তিনের যোগাযোগ ব্যতীত 

তো মুকিলাভ হয় না। হায়! মহাজনের তো কৃপা হলো না, দর্শন 

তে দিলেন না! 

(শঙ্করের পুনঃ প্রবেশ) 

শঙ্কর |) এসো কে কোথায়, যহাকার্ষ্য যে আছ সহায় 

এসো ত্বর| কাল বয়ে যায় ! 

মহাকার্য্যতার--ধর্্ম সংস্কার 

জানজ্যোতি বিকাশ ধরণীতলে । 

স্বার্থপরতায় কপট ব্যাখ্যায় 

শান্ত্রমন্্ন আচ্ছন্ন ধরায় 

শু তত্ব করিতে প্রচার, জীবের উদ্ধার, 

শ্রেচ্ছায় সে হাতার ক'রেছি গ্রহণ । 
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উচ্চ প্রয়োজনে আবাহন করি ভোম। সবে, 

এস এস বিলম্ব না সহে আর, 

রঃ অনাচার ব্যভিচারে কলুষিত ধর1 ! 

'সনন্দন। এই যে যতীশ্বর সর্বজ্ঞ তেজঃপুঞ্জ মহাপুরুষ গুরুদেব 

রর আমার সন্গুথে ।-- 

অকিঞ্চনে চাহ প্রভু করুণা-নয়নে ! 
প্লাবদ্বগ্ধ শশকের প্রায় ভ্রমিয়ে ধরায় 

শান্তিহীন ত্রিতাপ-পীড়িত। 

বিপ্রকূলোত্তব দীন দাস-_ 

কাবেরী তটিনীতটে চৌলদেশবাসী, 
) আশ্রিত শরণাগতে কর? কপাদান। 

'শফর। বৎস, তব দর্শন-আশায় 
প্রতীক্ষায় বুদিন আছি কাশীধামে । 

শাস্তিদাত৷ বৈরাগ্য তোমার; 

বিবেক বৈরাগ্য তব সাথী, 
বিরক্ত সন্ন্যাসী তুমি__-সাহায্যে তোমার 
বহুকার্য্য করিব উদ্ধার। 

তত্বমন্ি মহাবাক্য করহ গ্রহণ, 

নরত্ব ত্যজিয়ে নারায়ণ তুমি আজি । 

ধথায় ভ্রমিবে তব অঙ্গবায়ু পরুশনে 

জীব ন্সিপ্ধ হবে। 

ক্লপায় তোমাব--- 

অজ্ঞানতা-অন্ধকার হবে বিদুরিত ; 

জ্ঞানচক্ষুবলে-- 
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অখণ্ড ব্রন্মাণ্ডে ব্রহ্ম করিবে দর্শন । 

সনন্দন। গুরুদেব-__গুরুদেব-_পতিতপাবন দয়াময়, 

শ্সিপ্ধ প্রাণ_-নবীন জীবন দান করেছ কৃপায় । 

শঙ্কর। এস বৎস, ওই বটবৃক্ষমূলে আসন আমার, 
সানন্দে করিব দৌহে শান্তর-আলোচন]। 

[ উভয়ের প্রস্বান। 

ছিতীয় গর্ভাঙ্ক। 

শঙক্গরাচার্য্যের বাটীর প্রাঙ্গণ । 

€ জগন্নাথের প্রবেশ ) 

জগ। বাযুনগুলোর আক্কেল দেখ দেখি, বাড়ীতে অতিথ-পতিত ফেরে 
না, তাইতে ভাব. চে, ম্বাগীর পৌতা টাকা অবছে । মাগীকে তাড়িয়ে 
তাই লিবে। মাগীকে তাড়াতে এলে হ্যাতাল ঝাড়বো নি-যা৷ 

থাকে বরাতে শেষে। সর্বস্ব দিয়ে গেল, তাতে মন উঠছি নি। 

( বিশিষ্টার প্রবেশ ) 

বিশিষ্ট । কেরে কে আমায় মা বলে ডাক্লি ! শঙ্কর এলি ? 
জগ। (শ্বগত) ইস্। মাগীর আর বাণচবার ধারা নেই। ব্রহ্মদত্যি 

মাগী এলে যে ছুটী খাওয়াতে! । সে বেশ ভূতের ভূত, আমি 
তাকে খুব তালবাসি,--তবে/একটু তয়ও নাগে। 

বিশিষ্টা। বাবা এসো--তুমি যে অনেকক্ষণ মা বলে ডাকো নি, 

তোমাধ় চাদমুখে মা বলা যে অনেকক্ষণ শুনি নাই ! 
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জগ। ম| মা-তুই বাড়ীর বার্কে আসবি? চান কর্বি? আয় 

কেন্না, একটু ফাঁকায় যাবি, ঘরে বসে কি ক'র্বি ? চান কা'র্বি 
আয়, আয় আয়-- 

বিশিষ্টা। বাবা, আমার শঙ্কর এ বাড়ী ছেড়ে যাবে না। সে এখানটী 

ন| হ'লে বসে না, এঁ ঘরটা নইলে তার পড়। হয় না, শ্রখানে সে 

শুতে ভালবাসে,_এ খানে বসে ছুটী খায়। লোকে বলে বিদ্যা 

শিখেছে--কিস্ত বাছা থেতে জানে না। আমি না খাইয়ে দিলে 

থেতে পারে না। আমি আবাগী স্নানে গিয়েছিলুম,__হেঁসেলে 

দেখবে এসে নাঃ যেমন অন্ন তেমনি পড়ে আছে, বাছা খেতে 

পায় নাই। 

জগ। এঃ! মাগী একটা ভাত দ্াতে কাটে নি। দূর তোর ল্যাথাপড়ার 

মুডে ছাই! আমাদের চাষার ঘরে ল্যাখাপড়া শেখে না বেশ 
আছে । আমার মাগছেলে যে নাই, তাহ'লে কি ক'রে ছেলে 

শিখোয় দেখাতুন,__পু থিমুখো৷ হ'লে থাবাড়ে দিতুম । বায়নগুলো 

ওইটে যুত. ক'রেছে, আমাদের ল্যাথাপড়। শিখোর ন|। ল্যাথাপড়া 

ছেলেকে শিখোয়, আর আপনার। মরে। 

(মহামায়ার প্রবেশ ) 

হ্যাগ। তুমি কেমন ধারা গো--ক্মেন বেঙ্গদ্বত্যির ঘরের মেয়ে গো? 

মাগী কদন খায় নি, তাদেখে! নি,-আর মা বালে ধেয়ে ধেয়ে 

এসো। লাও-_পাঁরো ছুটী খাওয়াও; আর দেখ--ওর জ্ঞাত_- 
গুলোন মাগীকে বাড়ী থেকে খেদ্দিয়ে দেবার ষোগাড়ে ফির্চে। 

চাষের]জমী নিয়ে মন উঠে নি, ছুটে। খেতে দিতে জিব বেরুচ্চে। 

তা নেই দিগকে, তো মাগীর ভূত ঝ্েচে থাকৃ। অতিথ-পতিত, 
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নাখী-ককীর কেউ তো! কেরে নাই, তা দেখে পাড়ার লোঁক ক 

ফেটে ম'রূচে । সল। কণচ্চে গো, মাগীকে তাড়াবে, ব'লেচে এস্বে । 

মহা। আসুক, কার সাধ্য-- মাকে এখান থেকে তাড়ায়। 

জগ। বেশ কথা, আমায় দেখে শুনে চিনে রাখো । বাতভিতে-. 

এক্ল| ছুকৃলো৷ মাঠ থেকে আসি, আমার ঘাড়ে চেপে! নি। লাঙ 

আজ একটা বামূন আন! করাও, ছুটী রান্নাবান্না করাও । 

ঘহা। তুমি যাও__আম থাওয়াচ্চি। 

জগ। হ্যা দেখ বাছা, তুমি ভাল বেক্ধদত্যির ঘরের মেয়েটা বটে, কিন্ত 
তোমার ভুতুড়ে ভাবটী গেলো নি। ও বেটার শোকে প্রাণ 

ছাড়বে, তার বুঝ রাখো? 
বহা। তুমি তেঘো না, আমি খাওয়াবো । 

জগ। শোন--একটা পরামর্শ করি। 

মহা। কি? 

জগ। তুমি আমার ঘাড়ে চাপতে পারো? তাহ'লে আমি এ বাম্না- 

গুলোনের কলজে ছি'ড়ে খাই। আর দেখ, তোমার সঙ্গে আমার 
এই কথা,+-আমার কেউ কোথাও নাই, যে রোজ এনে ঝাড়ান- 

ঝোড়ান কর্বে। তুমি আপনি ছেড়ে দিয়ে যেও । 

মহা। জগন্নাথ, তুমি আমায় তয় কর কেন? তুমি মাকে ভালবাস'-_ 

আমি তোমার উপর বড় সন্তষ্ট, আমি তোমায় বড় ভালবাসি । 

জগ। হা! দ্েখ--তালবাসায় কাজ নেই, তুমি মায়ের খোঁজ খবরটা 
রেখো, আমি পালপার্ফণে এক আঁধটা কেলে ছাগল যোগাড় 

ক'রে থাওয়াবো। 

বিশিষ্টা। বাবা বাবা--আমার হৃদয় ছেড়ে কোথা গেলি? আমি ষে 



খিতীয় অঙ্ক ৪৯ 
কর চপ গত ক ক কপজহারািট 

তোকে মা দেখে থাকতে পারি নি। আমি ষে ব চার্দিক 

অন্ধকার দেখ.চি, আয় বাবা জান্। 

মহা! মাঁমাঁকেন কীাঘৃচ? তোমার শঙ্কর আস্বে ? শিষ্য পড়াচ্ছে 

দেখে এলুম | 

বিশিষ্ট।। আ্যা--কখন আসবে? সেষে ধায় নি! তাকে ডেকে 

আনো। 

মহা । টার এখন আসবে £ 

তার কি এক আধ জন শিষ্য, যে পড়ান শেব ক'রে আস্বে ? সে 

তোমায় খেতে বলেছে, তোমার প্রসাদ নিয়ে যাবো, তবে সে 

খাবে। 

জগ। হু'--সন্ধান রাখে। এই যে কাশী থেকে লোক এয়েছে, তাৰ 

মুখে শুন্নুম, খুদে দাদার পোণ পোণ শিব্যি-সেবক হায়েছে। 

( প্রকান্তে ) হ্যাগা_তুমি কি ক'রে জান্লে? 

*[ মহা । আমি যে এই দেখে এলুষ | 
জগ। (ম্বগত) হছ'-_গাছ'চেলে যাওয়া-আসা; করে। (প্রকাশ্তে ) তা 

হ্যাগা, একদিন গাছে চাপিয়ে ছেলেটাকে এনে না, মাগী হা-হুতাশ 
করে, দেখিয়ে নিয়ে যেও না। 

যহা। সে আস্বে না, আমি তো! তার খবর এনে রোজ দিই । 

জগ। তুমি তার কাছে যাওয়া-আসা করো নাকি ?]* 

মহা । আমি যে তার কাছে নিয়ত আছি। আমরা যে অভেদ, 

আমি যে তার শক্তি, তাকে ছেড়ে তো৷ আমি একদও থাকি ন]। 

জগ। এ! তার কাছে জার তোমায় ঘে'সৃতে হয় নি! সে--সে বামুনের 

বামুন নয়, গায়ত্রী ঝাড়লে কাউকে আর টে"কৃতে হবে নি। 
মহা। স্লেকি? আমি যেতারে ধ'রে নৃত্য ক'রে বেড়াই। 



৫ শঙ্করাচাষ্য | 

জথ। এ নাচন-কৌদন ভফাতে,_-সে. চিড়িং-চাড়াং ছাড়বে, তোর 

বাবার বাব! তার কাছে খে স্তে লার্বে । 

মহা। আমি কেজানো? 

জগ। তুই বলি কই? * [আমি তো এগুতে এগুতে তোর 
গাই-গোত্র জান্তে চেয়েছিলুম, আমি যাঁর গয়ায় গিয়ে তোর 
পি্ি দিতে চেয়েছিহু্, তা তুই বল্লি কই? তা না বলেছিস্ 

নেই নেই, তুই যে এই মাগীকে দেখিস্ শুনিস্, এই তে মনে 
করি, তুই বাপের ঠাকুর পেতী। তা দেখ₹ ছেলের শোকে যা 

দেখছি, মাগী আর দিন কতক টে“কৃবে, তারপর তোর খুসী হয় 
আমায় বলিস্--আঁম তো পিগি দেবো] । 

মহা। যে হাতে পড়েছি, আমার কোটাকল্পেও নিস্তার নেই 

চঞ্চল হ'য়ে বেড়িয়েছি, বেড়াচ্চি, বেডাবে।। 

জগ। আচ্ছা তুই কে?1* 

মহা। আমায় চিন্বে » "শামি তোমায় পরিচয় দ্রিয়েছি-- বুঝ তে 

পারো নি। যখন বুঝ বেতখন চিন্বে। 

গীত। 

যে আমায় চেনে, আমার জেনে আপনি থাকে না। 
সবাই জানে, জেনে-গুনে মনে রাখে না। 

যে আমায় জান্তে পারে, তার কাছে থাকি সরে, 

এই ধরে ধরে ধ'ধুতে নারে, দেখে দেখে না। 

ভালবাসি থেল্তে ত্খসি, খেলার ছলে কারা-হাসি, 

কত দেখে কত ঠেকে, খেলা শেখে না॥ 

জগ। ভুতুড়ে গানও এমন খিষ্টি ! 
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বিশিষ্টা। মা, দেখ দেখ_-ছেলে বুদ্ধি কিনা, শঙ্কর আমার শিব 

সেজে এসেছে । আহা, দেখ দেখ_-আভূতি-বিভূতিতে বাছার 

যেন রূপোর শরীর হয়েছে! আ-মরি মরি-কি জটাজ,টধারী, 

কি সুন্দর লঙগাটে শশীকল। একেছে ! কি উজ্জল চোখের দীপ্তি! 

সথ ক'রে কপালে আর একটা সুন্দর চোক একেছে! ওম 

ওম1--কি ক'রে গো-_বুড়ো মিন্দেগুলোর আকেল নেই গাঁ, ত্রিকেলে 
মিন্পেরা আমার বাছার অকল্যাণ হবে বোঝে না! দেখ”? মা দেখ" 

মা-বারণ করো, আমার বাছার পায়ে যেন বিন্বপত্র দেয় না। 

কই রে--কই,_আমারঃশঙ্কর কোথায় গেলি ! বাছ! দেখে যা, 

পল আমার যুগ জ্ঞান হচ্চে, কেদে কেঁদে চক্ষু অন্ধ হয়েছে তো। 

বিন। আমার দশদিক শন্ত ! আয় যাছু--আমার অঞ্চলের নিধি 

আয়। এই যে আমার বাবা এসেছে-_-এই যে আমার বাবা 

এসেছে,--ওই যে -_ওই যে--আমায় মা বলে ভাকৃচে । 

বেগে বাশহটার প্রস্থান, তৎপশ্চাৎ্থ মহামায়। ও জগন্ন।থের গমন। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক । 

বারাণসী--গঙ্গাতীরস্থ শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম-সন্মুখ | 

শণপতি ও শান্তিরাম । 

গণপতি । সনন্দনের প্রতি প্রভুর সর্বাপেক্ষা ন্েহ, তা উনি ইচ্ছামক় 

উনি সব করতে পারেন। এ দিকে অনাচারী দেখতে পারেন 

না, কিন্ত সনন্দন যে আচারত্রষ্ট, তা দেখেও দেখেন না। শীতের 

ভয়ে এক দিনও গঙ্গা্সান করে না। 
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শান্তি। বড় ফিকির শিখেছে বলে কি জানো, গক্ষদেব বলেছে 

“গঙ্গা আর আমি এক।” ওরু-গঙ্গা এক--তা আমরাও জানি 

তা আমাদের অত নিষ্ঠা নাই; আমরা গঙ্গার্থান না করে তে 

বিশ্বে্বর দর্শনে যেতে পারি নে। 

( শঙ্করাচাধ্যের প্রবেশ ) 

শঙ্কর। সনন্দন কোথা গেল? 
গণগতি। (জনান্তিকে ) পলকে প্রনয় দেখ ছেন। 

শান্তি। আজ্ে আপনি যে পারে কি কার্য্যে পাঠিয়েছেন। এ ষে--ও 

পারে এসে সনন্দন দাড়িয়েছে, নৌকা নাই, পার হ'তে পাচ্ছে না। 

শঙ্কর। সনন্দন__-সনন্দন, শীঘ্র এসো-_-সনন্দন এসো-- এসো 

মনন্দন | (গঙ্গার পর-পার হইতে স্বগত) যার কৃপায় ভবসিদধু 

পার হবো, তিনি আহ্বান 'চ্চেন, আমি পামান্ত নদী পার হ'তে 
চিন্তা ক'চচি। 

, শঙ্কর। সননদন এসো।_, 

সনন্দন। যাই প্রভুযাই_ গুরুদেব! 

| গঙ্গায় অবতরণ পূর্বক আগমন এবং সনন্দনের এরতি- 

পদক্ষেপে গঙ্গায় পদ্মের আবিভাব। ] 

শঙ্কর। বংস,দদেখ--দেখ_কি আশ্্য !_সনন্দনের পদবিক্ষেপের 
নিমিত নদী-বক্ে পন্প ্রন্ষ,টিত হাচ্চে। 

সনন্দন। (নিকটবর্তী হইয়া প্রণাম পূর্বক) প্রন, দাসের প্রতি কি 
আজ্ঞা হয়? 

গ্রণপতি। প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জনা. &করুন। (সনন্দনের 
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এডিট রা তোমার কতই নিম্বা করেছি, 
এতে গুরুদেবের নিকট অপরাধী হ'য়েছি। তোমার কূপা না হ'লে 

সে অপরাধ মার্জন! হবে না। 

সনন্দন। কেন তাই--কেন ভাই,_মিনতি কণ্চ? তাই ভাইএ তো৷ 

প্রেমের কলহ অনেক হয়। গুরুদেব যখন তোষাদের শান্তর 

ব্যাধ্যা করেন, আমার মনে ঈর্ধ্যা হয়, প্রভু বুঝি আমায় ওরূপ 
ব্যাখ্যা ক'রে বুবিয়ে দেন ন।। কিন্ত পুত্রের প্রতি পিতার সমান 

কূপা, আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ বুঝতে পারি না। মাতা যেরূপ 

কোন্ পুত্রের কিরূপ আহার-বিহারে স্বাস্থ্য বদ্ধন হ"বে, তার ব্যবস্থা! 

করেন, গুরুদেব তদ্রপ অধিকারী ভেদে জ্ঞানস্ধ! বিতরণ করেন। 

ভাই, এসে-আমর! গুরুদেবের জয়ধ্বনি করি। 

সকলে । জয় গরুদেবের জয় ! 

শঙ্কর। বৎস সনন্দন, আজ হ'তে তোমায় পন্সপাদ ব'লে ডাকৃবো। 

তোমার কি আশ্চর্য মহিমা) কি আশ্চর্য্য গুরুভক্তি, তোমার 

গ্ররুতক্তিতে আমার ঈধ্যা হয়। গুরুতক্তিতে তোমার আদর্শ 

যে গ্রহণ ক'র্বে, ভবসমুদ্র তার গোম্পদ। 

€ ছদ্মবেশে ব্যাসদেধের প্রবেশ ) 

ব্যাস। অহে এখানে কে আচার্য্য আছেন, শুন্চি ন? তিনি না বেদাস্ত- 

সত্রের তাষ্য করেছেন? তিনি কোথায়? 

শঙ্কর । প্রভু, দাস আপনার সম্মুখে । 

ব্যাস । কে তুমি--তুমি ভাষ্যকার ? তুমি বালক, গুহ বেদাত্তহত্রের 

ভাষ্য প্রস্তত কর্বার স্পর্ধা রাখে। নাকি ? 
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শান্তি। কে আপনি-_কাকে কি ব'ল্ছেন ? সর্বজ্ঞ মহাপুরুষকে কি 

ভাষায় সম্বোধন কণচ্ছেন ? 

ব্যাস। ভাল তাল-- সর্বজ্ঞ বটেন? কি ভাষ্য ক'রেছ হে-_শুন্তে পাই? 

শক্ষর। প্রভু, যে সকল গুরুপদস্থ মহাপুরুবের। সুত্রার্থ অবগত 
আছেন, তাদের আমি প্রণাম করি। আমি তাদের অন্ুগাষী, 
আমি ভাষ্যকার ব'লে স্পর্ধা করি না, মহাশয় যদি অনুপ্রহ পূর্ববক 
প্রশ্ন করেন, আমি যথাসাধ্য প্রশ্নের উত্তর দ্বিতে প্রস্তুত । 

ব্যাস । ভাল-- ভাল, আমি তোমার ভাব্য-দর্শনে উত্স্ুক। আমার 
অনেক প্রশ্ন আছে। এই স্থানেই কি আমাদের প্রশ্নোত্তর হবে? 

শঙ্ষর। কপানিধে' যদি পদার্পণে আমার আশ্রম পবিত্র করেন, দাস 
: ক্কতার্থ হয়। 

ব্যাস। তাল--ভাল--তোমার আশ্রমই উত্তম স্থান। 

[ শঙ্করাচাধ্য ও ব্যাসের প্রস্থান । 

সনন্দন। ভাই, এ বৃদ্ধ ব্রা্ষণ কে? কোন অসামান্ঠ ব্যক্তি নিশ্চয় ১ 
নচেৎ গুরুদেবের যেরূপ খ্যাতি জগদ্দিখ্যাত, কোন মহাপুরুষ ব্যতীত 
এ'র সহিত তর্কে অগ্রসর হ'তে সাহস কর! সম্ভবপর নয়। 

গণপতি। তোমার ওই কেমন,_-চার্দিকে মহাপুরুষ দেখছ! ইদানিং 
কিছু বাড়াবাড়ি”_যোগিনী দেখ, সিদ্ধচারণ দেখচ, গজানন 
দেখ, তোমার সন্ুখ দিয়েই সব বিশ্বেশ্বর দর্শনে যায, আর তো 
তাদের বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাবার পথ নাই! 

মনন্দন। ভাই,আমার সামান্ঠ দৃষ্টি, মহাপুরুষেরা যদিচ আমাদের হিতার্থে 
আমাদের নিকট সর্বদা আগমন করেন, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে 
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আম্রা বুঝতে পারি না | চলনা_শোনা বাক্_ কিন্তপ পৃর্বপক্ষ 

সিদ্ধান্ত হয়। 

শান্তি। আর কি গুন্বে, ছু'কথায় গুরুদেব থ বানিয়ে দেবেন । 

সনন্দন | না ভাই, আমি বড়ই উৎসুক হণচ্চি। 

গণপতি। আরে যেও এখন--শোনোই না,_-কি বুজরুকিটে ক'রূলে 
বলতো? নদীর জলে পন্ম ফোটালে কি কবে? 

সনন্দন। ভাই, আমি কিছুই জানি নে। গুরুদেব আজ্ঞা! ক'রূলেন, 
আমি চ'লে এলেম | 

[ মনন্দনের প্রস্থান । 

গণপতি। হা। দেখ_বুঝেছ__বল্লে না। গুরুদেব নিরিবিলি ওকে 

ভোজবিদ্ভা দেন। আমি তাইতে। ভাবি, এত গুরুতক্তি কিসের ? 

অষ্টপ্রহর গুরুসেবায় থাকেন, ওর অর্থ আছে-_অর্থ আছে। 

শীস্তি। না ভাই, পন্পাদ গুরুতক্ত মহাপুরুষ, ওর শ্রদ্ধায় নদীবক্ষে 

পদ্ম গ্রম্ষ,টিত হ'য়েছে। 

৷ ইস্ ইস্্__ভুমি যে।একেবারে ভাবে গরগদ হ'য়ে গেলে ! আজ 

থেকে উনি পন্পপাদ হ?লেন নাকি? পদ্মপাদ্দ কারে বলে জানো? 

এক নান্ায়ণই পন্মপাদ-_আর পদ্মপাদ কে ! 

শাস্তি। কেন তুমিও তো তখন পন্নপাদের নিকট মার্জন। প্রার্থন। 

করলে? 

* [গণ। আবার পদ্মপাদ--কাণে যেন খোচার মতন বাজে । এতে 

নারায়ণের প্রতি অশ্রদ্ধ। প্রকাশ হয়--জানো? সেকথা যাক্,_ 

এই যে এতদিন পাঠ নিচ্চ, কিছু বুঝতে-সুজতে পাচ্চ ? আমি 

তে। ভাই কিছুই বুঝতে পারি নাই। উনি আজ এক কথা বলেন, 



৫৬ ভিযচার। 
ভরবে ৪. ও ভপ্চহ-জা। ৮ কর রিকি চপ কও তস্ক 

কাল এক কথা বলেন। আমার এখানে পোষাবে লা। স্পষ্ট 

কথা বল্চি, অন্য একটা অধ্যাপক দেখে নেবো । 

শান্তি। ছিঃ ছিঃ-কি বল্চ--এতে যে অপরাধী হ'বে। এর 

চরণাশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে কোথায় যাবে ? ] * 

গণ। ভাই আমার স্পষ্ট কথা,_-ভেবেছিলুম ছু'একটা বিগ্ভালাভ 
ক'র্বো। শুনেছিলুম ওর কথায় কোন্ দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে 
লক্ষ্মী অচল। হ'য়েছেন, নদীর গতি ও"র আজ্ঞায় পরিবর্তিত হয়েছে, 
নম্ম্দা-সলিল কমগুলুস্থ ক'রেছেন,-তাই গোভে লোভে এসে 
পড়েছিনুম ; তা কই একটাও তো বিদ্কে দ্িলেন না। দুটো একটা 
যদি ওবুধ-পাল1 শেখাতেন, তা"হলেও যাহোক একরকম ক'রে- 
কর্ধে খেতেম। বিফল পরিঅম কণরুলেম । 

শান্তি) কিহে_তুমি কি আমায় পরীক্ষা কণ্চ? ব্রঙ্গবিদ্ভ। লাভের 
প্রয়াস না ক'রে সামান্য চিকিৎসাবিগ্ভার প্রয়াসী? ক্ষুদ্র ভোজ- 

বিদ্যা শিক্ষা করা তোমার ইচ্ছা? 

গণ। ভোজবিগ্াট। ক্ষুদ্র হ'লো৷ বুঝি? ওই সনন্দন একটা বিছ্ধের 
চোটে ওর কাজ গুছিয়ে নিলে; পদ্মপাদ নাম বাগিরে নিয়েছে । 
এখন যেখানে যাবে--ওর সম্মান কত? আর ব্রঙ্গবিদ্যা_ ব্র্গবিদ্ধা 
ক'চচ-সে আর আমার মাথামুও কি-_তা ব'লো না ? "তত্বমসি?_ 
'সোইহং”-পাঠ নিতে গেলে, এই নিয়ে লাটালাটি হানাহানি। ওই 
সব আস্চে, আশ্রমে ছিল, আবার এইখানে এসে কিটিমিটি বাধাবে, 
আমি চন্য | 

গু 

[ গণপতির প্রস্থান। 
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€ শক্করাচার্ধ্য, ব্যাস ও সপন্দনের পুনঃ প্রবেশ ) 

ব্যাস। ভাল তাল-_মধ্যাহু-সন্ধ্যা সমাণ্ডে আবাম্ম আমাদের তর্ক হবে। 

তুমি স্ুপপ্ডিত বট; তোমার তর্কশক্তি অতি প্রথর। আমি তোমার 

প্রতি পরম সন্তুষ্ট হ'য়েছি। তোমার সহিত তর্ক ক'রে পরম 

আনন্দলীত হয়েছে। এইবার দেখবো -তুমি কিরূপ উত্তর 
প্রদান করো! । 

শঙ্কর । প্রভু, আপনি আনন্দলাভ ক'রেছেনঃ এ অপেক্ষ। দাসের ভাগ্য- 

প্রসন্নতার অধিক পরিচয় আর নাই। আমার ভাষ্যে যদি দোষ 

থাকে, আপনার দ্বারাই সে দোষ সংশোধিত হবার সম্ভাবনা । 

ব্যাস। হ্যা হ্যাঁ-তুমি খুব সাবধানী 'তার্কিক, এইবার তর্কে তোমার 

সতর্কতা বুঝ বো । 

সমন্দন। আপনাদের শ্ীচরণে প্রণাম পুর্বক দাসের নিবেদন, হরি- 

হরের বাদান্ুবাদদ তো কোচীকন্সে অবসান হবে না। গুরুদেব, 

যদ্দিচ আমি অজ্ঞান, আপনার কৃপায় আমি বেরূপ দৃষ্টিলাভ করেছি, 

তাতে আমার অনুমান--ইনি স্বয়ং ব্যাসদেব-_সাক্ষাঙ্থ নারায়ণ, 

সার শঙ্করাচাধ্য--সাক্ষাৎ শক্ষর! "শক্করঃ শক্ষরঃ সাক্ষাৎ ব্যাসেো 

নারায়ণঃ স্বয়ং? আমি উভয়ের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি। 

আপনাদের উভয়ের বিবাদ, এস্থণে আমাদের কি কর্তব্য আজ্ঞ। 

করুন। 

শঙ্কর । বৎস পন্মপাদ, তুমিই ধন্ত ! আমি অজ্ঞ বুঝ তে পারি নাই, 

ইনি ব্যাসরূপী স্বয়ং নারায়ণ নিশ্চয় । হে লোকপালক, হে স্থিতি- 

কর্তী নারায়ণ, আপনি খষিরূপ ধারণ ক'রে অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ণ 

করেছেন, বেদ বিভাগ ক'রেছেন, তারতসাগর নির্মাণ ক*রেছেন। 

এ মহৎ কীর্তি-আপনাতেই সম্ভব; আপনার বেদস্থত্রের ভাষ্য 



৫৮ শঙ্ছরাচারয ! 

ক'রৃতে আমি সাহসী হ'য়েছি, নিজগুণে দাসের প্রতি কৃপা গ্রদর্শন 
পূর্বাক আমার ভাষ্যের সংস্কার করুন | 

ব্যাস। ভাষ্যের সংবাদ্দ তব পাই শিবলোকেঃ 

দুজ্ঞেয় সুত্রের ভাষ্য অন্কে অসম্ভব 

তোমাতেই সম্ভব কেবল। 

বেদমন্্ম প্রচারার্ধে তব আগমন, 

অভিলাষ পূর্ণ বৎস হইয়াছে মম; 

দুক্ধেয় হ্ত্রের ভাষ্য করেছ রচনা । 

শঙ্কর। প্রভু, 

কার্ধ্য যদি পূর্ণ মম ধরণীমণুলে, 
পরমায়ু অবসান হয়েছে নিশ্চয় । 

কৃপায় করুন সাথী অপেক্ষা করিয়ে, 

জাহবী-সলিলে আম করি তন্ুত্যা । 

ব্যাস। অষ্ট বর্ষ পরমাযু করিয়ে গ্রহণ 

এসেছিলে ধরাতলে, 

অষ্ট বর্ষ বৃদ্ধি আমু সন্ন্যাস-গ্রহণে। 

যোড়শ বৎসর পূর্ণ যদিচ তোমার, 
হয় নাই কার্য্য অবসান! 

মায়াআবরণ করি উন্মোচন-_ 

দেবলীল। কর? দরশন; 

কেব। তুমি, এসেছ কি কাজে; 

নর-সাজে কোথায় কে বসে দেবগণ। 

শিষ্যত্ব গ্রহণ তব প্রয়াস সবার, 

দিগ্বিজয়ে হবে সবে সহায় তোমার 
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হেব্র যোগবলে-_ 

বৌদ্ধগণ নিরাশ কারণ, 
কর্মকাণ্ড করিতে প্রচাব্র, 

কার্তিকের অবতার শঙ্কর আদেশে, 

বিখ্যাত ধরণীতলে কুমারিজ নাষে । 

ষবে তুমি দেবে দরশন্, 

করিবেন ষড়ানন স্বধামে গমন, 

শক্তিধর রয়েছেন তব প্রতীক্ষায় । 

স্বয়ং ব্রহ্ম] শিবা তার মগ্ন নাষেজে, 

কর্াশ্রেণী মাঝে সেই আচার্ধ্য প্রধান, 
গাহ্স্থ্যের প্রবর্তক-_ 

নিবৃন্তিতে অনাদবু তাবু । 

পরাজয় কার তায় 

শুদ্ধ সত্ব তত্বমসি' জ্ঞান করি দান, 

জ্ঞানকাণ-যাহাম্ম্য প্রকাশ" ষতীশ্বর | 

জ্ঞানলাতে কনম্মকাণ্ড আশ্রয় কেবল, 

যুক্তিপ্রদ কম্ম কভু নহে, 

করহ প্রমাণ” 

মিশ্রে করি “তত্বমসি' দিব্যজ্ঞান দান । 

নারীরূপে সরন্বতী গৃহিণী তাহার, 

ধরাধামে বদ্ধ দেবী তব প্রতীক্ষায় । 

আফুব্দ্ধি মম বরে হউক তোমার, 

যোড়শ বৎসর রহ অধিক সংসারে । 

নাস্তিকতা পুণ্যভূমে হোক বিদুরিতঃ 
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ভ্রান্ত বেদব্যাথ্য। হোক নাশঃ 

ুষ্কতি দমন, গাপাচার নিবারণ 
কর” বৎস প্রভাবে তোযার ; 

জ্ঞান-হুর্য্য হোক প্রকটিত 

ভারত উজ্জ্বল হোক গৌরব-প্রভায়। 

শঙ্কর | প্রভু, বর প্রদান করুন, আপনার শক্তিতে জামার তাব্য 

যেন লোক সমীপে গৃহীত হয়। 

ব্যাস। তথাস্ত। (অন্তর্ধান ) ূ 

শঙ্কর । কুতার্ধোহং কুতার্থোহং 1--( শিষ্যগণের প্রতি ) বৎস, তোমর। 

প্রস্তত হও, অদ্যই আমরা প্রয়াগধাম যাত্রা করবো । 
শান্তি। প্রভুর যেরূপ আজ্ঞা । 

সনন্দন। যদি অনুমতি হর, একবার নগর-প্রান্তর ভ্রমণ করি । অস্ঠি 
মনোহর স্থান; যেন তপোবন। 

শক্ষর। বৎস, ওরূপ কৃত্রিম তপোবন এক্ষণে তারতবর্ষে অসংখা, 

এই মকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদিগের আবাস। ব্যভিচার, অনাচারের 
বিলাসভূমি | তুমি অগ্রসর হও, আমর। এ পথেই গমন ক'র্বে। | 

সনন্দন। প্রভু, যদি এপ কুত্সিৎ স্থান, তবে আমাকে একক অগ্রসর 

হ'তে আজ্ঞা ক'চ্চেন কেন? 

শক্কর। বৎস, কি বিরাট অত্যাচার দমনের নিমিত্ত দেবদেব আমাদের 

উপর ভারার্পণ ক'রেছেন, তা৷ একাকী গমনে তুমি প্রত্যক্ষ ক'রৃবে। 

আমি অচিরে তোমার পশ্চাৎ গমন কচ্ি। 

[ সকলের প্রন্থান। 
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বৃদ্ধ যৌদ্ধ-কাপালিক ও শিষ্াগণ | 

শষ্য । আপনার কি অস্ভূত কৌশল ! এ কুমারী যে আপনার করগত- 

হবে, এ আমরা সম্ভবপর বিবেচনা। করি নাই। আর অনুর্য্যম্পপ্ঠা. 

আপনি সন্ধানই বা কিরূপে ক'রূলেন? 

কাপা। বাপু, থাকো।_থাকো, ক্রমে এ সকল শক্তি তোমাদেরও 

আমি প্রদান ক'ব্বো। তোমরাও কতশত রান্বকুমারীকে 
বশীভূত ক'রূতে পার্বে। 

শিষ্য । অদ্য চন্দ্রমাশালিনী রজনী, যদি আজ্ঞ। দ্বেন, ফুলশয্যা প্রস্তুত 

আছে, কুমারীকে লয়ে প্রভু আব্গই বিহার করুন। 

কাপা। আমার অশীতিবৎসর বয়ঃক্রম অতীত হয়েছে । সেই সকল 
বালকের হৃঘৃপিণ্ডে যে সমস্ত সুর! প্রস্তত হয়েছে, সে সুরা উপযু- 
পরি একপক্ষ পান ক'রেও আমি প্রকৃত যৌবন লাভ ক'বৃতে পারি 
নাই। আক্ধ যেযমজ শিশু তাদের মাতার সহিত আনীত 

হ'য়েছে, তাদের বক্ষের উষ্ণ শোণিত পান ক'রে দেখি, যদি সবল 

হই। এ যুগলশিশুর হৃদ্পিণ্ডে যে সুর প্রস্তুত হবে, ত৷ পান 

ক'বুলে আরও বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হবে, ও পঞ্চবিংশতি 

বৎসর বয়ঃক্রম যুবার ন্যায় ধারণাশক্তি লাত হবে । 

[শষ্য। .কেন প্রভু, চগ্ডালের হছ্ুপিণ্ডে যে নুতন মরা প্রস্তত 

করেছিলেন, তার তে। আশ্চর্য; শক্তি আজ্ঞ। ক'রেছেন। অদ্য 

সেই সুরা পান ককন, আমর। আপনার প্রসাদ্দভোজী, কুমারীর 

আ(পিঙ্গন-তৃষ। দিন দন বড়ই প্রবল হ'য়েছে। 



৬২ . শঙকরাচার্যা | 

কাঁপা। (কুমারীকে আজও আমাদের কার্যতৎপরা করা হয় নাই। 

যদি তোমরা নিতান্ত ব্যগ্র হয়ে থাক, দেখি সুর ও সঙ্গীত- 

প্রভাবে আমায় আলিঙ্গনে কুমারী সম্মতা হয় কি না। নর্ভুঁক- 

নর্ভকী ও উদ্দীপক সুরা লয়ে এসো, আর কুমারীকেও আনয়ন 

ক'বৃতে বল। 

শিষ্য । প্রভু, আমরা সকল আয়োজনই করেছি, কেবল আপনার 
আজ্ঞা অপেক্ষা । 

[বাশবী দ্বারা সহ্থেত করণ । 

(দুইজন স্ত্রীলোকের এক কুমারীকে কইয়! প্রবেশ ) 

( নর্তক ও নর্তকীগণের যুগলে যুগলে আগমন ) 

১মাস্ত্রী। (কুমারীর প্রতি) বসো, এইখানে ব'সো+ এখনই দেবী-শরীর 

লাভ ক'বৃবে। তোমার প্রতি প্রভুর বড় কৃপা, সেইজন্য তোষায় 
প্রধান। সঙ্গিনী ক'রূবেন। 

কুমারী। কি ব'ল্ছ ? আমি ইট্টদর্শনের নিমিত্ত এসেছি । আজ পুর্ণিম।, 

আজ ইষ্টদর্শন করাবেন--যোগীরাজ আমার নিকট প্রতিহত । 

সঙ্গিনী করবেন এরূপ অনুচিত কথা কি জন্য বলছ? আমি চির- 

কুমারী-ব্রত অবলম্বন ক'রেছি, ইষ্টধ্যানে চিরজীবন অতিবাহিত 

ক'রূবে। 
হয়া স্ত্রী। বালিকা! পুজার বিধি জানে না, দেহদানে যেমন পূজ। হয়, 

সেরূপ কি অপর পৃজায় হ'তে পারে ! ইনি তোমার ইস্ট, এখনই 

বুঝ বে যে, ইনি মনুষ্য নন, নররূপী দেবতা । চরণামূত পান করো 

 কুমারী। না, আমি ইষ্দর্শন ব্যতীত চরণামৃত পান ক'রুবো না। 
কাপ ব্যস্ত হয়ে! ন), আমার প্রসাদ পান ক'রৃবে। 
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ফুলকাননে-_ 

চোখে চোখে মুখে মুখে থাকি ছু'জনে। 

ধরি আদরে করে, 

কত রাখি আদরে, 

তাঁরই সোহাগে মাতি হদয়রাগে,_ 

কত আশ-পিয়াস জাগে; 

দ্রোহে দৌহ। চাহি কত সাধ মনে ! 

রসরঙ্গ তরঙ্গিত তারই সনে। 

কাপালিক। ( কুমারীর প্রতি ) প্রসাদ পান করো। 

কুমারী । একি কুৎ্সিৎ সঙ্গীত! একি কুৎসিৎ নৃত্য ! আমি এ কোন্ 

স্থানে এসেছি ? 
শিব্য। (জনান্তিকে) প্রভু সহজে হবে নাঁ_সহজে হবে না । বিভীষিকা 

প্রদর্শন করা যাক্। 

কাপা। মাতার সহিত যমজ বালককে নিয়ে এসো। মাতৃহস্তে 

বালকের বক্ষঃবিদারিত দেখুক্, মন্ত্রপূত সেই শোণিতের ফৌটা। 

ললাটে দিলেই মুগ্ধ হবে। আর সেই চগাল বালককে লায়ে 

এসে সম্মুথে বধ করো । 
[জনৈক শিষ্যের প্রস্থান | 

(নৃত্য-গীত চলিতেছে, এমন সময়ে মাতার সহিত বমঙ্গ শিশু ও চণ্ডাল বালককে 

লইয়। শিষোর পুনঃ প্রবেশ ) 

শিষ্য । নাও, চরণামৃত পান করো । 

[ বমজশিশু-মাতার চরণামূত পান করণ। 

তোমার সন্তান রক্ষ। হয় না, সেই নিমিত্ত প্রভু তোমার প্রতি কৃপা 
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সকলে । জয় যতীশ্বর শঙ্ষরাচার্যের জয়! 

শঙ্ষর। সেনাপতি, এদের নিজ নিজ স্থানে লয়ে যাও । 

*] সশিষা শঙ্করাচার্ষয ব্যতীত সকলের প্রস্থান । 

বৎস, স্বচক্ষে অবলোকন ক'বরূলে, কিরূপ অত্যাচার ! শক্তিধর 

কুমাবিল তষ্ট বৌদ্ধগণের সম্পূর্ণ বিনাশসাধন ক"রৃতে পারেন নাই। 
অনেকেই কৃত্রিম তপোবন নিম্মীণ ক'রে প্রচ্ছন্রভাবে অবস্থান 
কণচ্চে। এদের প্রক্রিয়। দ্বারা দানবীয় শক্তি লাভ হয়, সেই জন্য 

অনেক ভ্রান্ত জীব এই দুরাচারদিগের অনুগামী । এই ছুরাচাঁর- 
দ্বমন ভার মহাদেব তোমাদের উপর স্থাপন ক'রেছেন। তোমরা 
সকলে মহাবাক্য গ্রহণ করো, বলো,-শিবো২হং_শিবোইহম্ । 

সকলে । শিবোহহং_-শিবোইহ্ম্। 

(সকলের গীত ) 

মনোবুদ্ধযহক্কারচিভাদি নাহং) ন শ্রোত্রং ন জিহ্ব। ন চ ঘ্রাণনেত্রম্। 

ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো। ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোইহং শিবোইহম্ ॥ 
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন.ছুঃখং, ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদ। ন যজ্ঞাত। 

আঅহং ভোজনং €নব ভোজ্যং ন ভোক্তা1,চদানন্দরূপঃ শিবোইহং শিবোইহম্॥ 

ন মে দ্বেবরাগৌ ন মে লোভমোহোৌ, মদে! নৈব মে নৈব মাৎসধ্যভাবঃ | 

ন্ ধরো ন চার্ধে ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোইহং শিবোইহম্ & 

ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ, পিতা নৈব মে নৈব মাত। ন জন্ম । 

ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিব্যশ্চিদানন্বন্ূপঃ শিবোইহং শিবোইহম্ ॥ 
অহং নিবিকল্পো নিরাকাররূপো? বিভুর্যাপী সর্বত্র সব্বেন্দরিয়াণাম্। 
ন ব। বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতিশ্চিদ্রানন্দব্ূপঃ শিবোহহং শিবোইহম্ ॥ 



দ্বিতীয় অঙ্ক । ৬ 

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক | % 

কুমারিল ভট্টের আশ্রম । 

তুষানলে তনুত্যাগাভিলাষী তুষমঞ্চোপরি উপবিষ্ট কুমারিল ভট্ট, সম্মুখে 

প্রভাকর প্রভৃতি শিষ্যগণ | 

কুমারিল। যাই বৎস, তোম। সবে করিয়। কল্যাণ। 

পুর্বকৃত মহাঁপাপ- প্রাশ্চিত্ত কারণ, 

তুষানলে দ্রেহত্যাগ বিধান কেবল। 

শোক ঞ্বরিহর, কর্তব্যে না কর পবাস্থুখ । 

প্রভাকর। প্রভু, অকৃতী এ অভাজনগণে, 

বঞ্চনা করিছ কি কারণে !-_- 

পাপ কি পরশে কভু এ দেব শরীরে? 
তবে কেন সঙ্কল্প দারণ-_ | 

তুষানলে তন সমর্পণ ? 

এ হেন কঠিন ব্রত কোন্ প্রত্য়াজনে ? 

সংসার আধার হবে তব অদর্শনে। 

প্রভু, তব আজীবন কঠোর সাধনে 

কর্মকা বেদের হয়েছে প্রবর্তিত ; 

যোগ্যব্রত সংস্থাপিত পুনশ্চ ভারতে । 

বিহনে তোমার-__ 

কর্মকাগ লুপ্ত দেব হবে পুনর্বার । 

শিষ্য প্রতি তব ন্েহ জননীর প্রায়, 

* সময় সংক্ষেপার্থ এই গরভাঙ্ক অভিনয়কালীন পরিত্যক্ত হইয়াছে । নাটকের সামগ্রস্য 
রক্ষার্থে এই গর্ভাঙ্কের কয়েক ছত্র তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ব্যাসের মুখে (৫ পৃষ্ঠা) প্রদত্ত হইয়াছে। 



প্রভাকর । 

কুমারিল। 

পুত্রগণ-মুখপানে চাহ করুণা, 

ক্ষান্ত হও মহাত্মন্, পুর্রের মায়ায় ! 

চিন্তা দূর কর বৎসগণ। 

ছিল যেব। প্রয়োজন শরীর ধারণে, 

সে কার্য্য হয়েছে সমাধান । 

যন্ত্র মাত জেনো এ শরীর ; 

কার্য-অবসানে কিব। যন্ত্রের আদর ! 

কম্মকাণ্ড বিলুপ্ত ন! হবে কদাচন । 

বেদবিধি উদ্ধার কারণ-__ 

হইয়াছে মহান্ উদ্ভব ! 

বালস্রধ্য প্রায় তার কিরণ-মালায় 

দ্িশ দশ প্রকাশিত । 

মধ্যাহ্ম মার্তগ-জ্যোতি ষবে বিকশিবে, 

ভ্রান্তি-তম কোথাও না রবে-_- 

ভারতে হইবে পুন উচ্চ বেদধবনি । 

প্রভু, কেন হেন ছলনা এ দীনপুত্রগণে ! 

নির্মল শরীরে দেব প্রারস্চিত্ত কিবা ! 

জানো! না জানে না বৎস পাপেব প্রভাব ! 

একমাত্র নিরঞ্জন নির্মল কেবল, 

সমল সকলি আর এ তিন ভুবনে । 

কেবল অপাপবিদ্ধ বিভু সনাতন ! 

গুন বৎসঃ যৌবন যখন, 
বৌদ্ধগণে করিতে ছলন।-_ 
করিলাম শিব্যত্ব স্বীকার। 



হয় শিষ্য । 

 কুমাবিল। 

শিষ্যত্ব না করিলে গ্রহণ) 

দ্বিতীয় অঙ্ক। ৬৯ 

গুহা বৌদ্ধ-তত্ব নাহি হব অবগত। 
করি এই কপট আচার, 

হইলাম জ্ঞাত-_বৌদ্ধ গুহা সমাচার ; 
করিয়াছি ব্যক্ত ব্যভিচার সে সবার । 

সুধন্বা রাজার স্থানে পাইয়! আশ্রয়, 

- সাধিয়াছি বৌদ্ধের সংহার | 

বিনাশিয়ে.কপট-আচারী বৌদ্ধগণে 

পাঁপ স্পর্শ হইল কেমনে? 

যে হো"ক্ সে হো'ক বৎস, শিক্ষাদদাত। যেই, 
এক বর্ণ শিক্ষাদান যে জন করিবে, 

গুরুপদবাচ্য সেই, শাস্ত্রের বচন। 

বৌদ্ধনাশে ম্পর্শিয়াছে গুরুবধ পাঁপ। 

অন্ত মহাপাপ মম করহ শ্রবণ-_ 

বেদ সত্য করিতে প্রমাণ, 

বেদহীন বৌদ্ধবাদ খণ্ডন কারণ, 
কোন এক বৌদ্ধ সনে রাজার সভায়, 
আছিল সে বৌদ্ধ মম প্রধান শিক্ষক, 

দপণে কহিলাম সবার নিকটে-_ 

বম্প দিব গিরি-শৃঙ্গ হ'তে; 

বেদ যদি সত্য হয়, রবে মম প্রাণ। 

শৃঙ্গ হ'তে লম্ফ্দানে রহিল জীবন। 

কিন্তু সংশয়ব্যঞ্জক বাক্য করি উচ্চারণ, 

“বেদ যদি সত্য হয়”--হেন দ্বিধা ভাষে-_ 
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পাপস্পর্শে হইলাম একচক্ষু হীন। 

“যদি” বাক্য উচ্চারণে সংশয় বুঝায়; 

সে মহাপাতকী, যার বেদেতে সংশয় । 

দৃঢরূপে কর শেষ বচন গ্রহণ__ 
সংশয় বুঝায় যাহে, হেন বাক্য কভু 
বেদের সম্বন্ধে বৎস, ক'রোন। প্রয়োগ । 

প্রিয় পুত্র তোমরা আমার, 

অন্তকালে কর দেহে অগ্নি সংস্কার । 

প্রতাঁকর। প্রভু মার্জনা করুন, সন্তানগণকে এ কঠোর আজ্ঞা! প্রদান 

ক'র্বেন না। 

কুমারিল।  দ্রেখ বৎস, পাপ-তাপ তীব্র কি প্রকার ! 

পাঁপানল দেহ দহে দেখহ আমার । 

[ অকল্মাৎ কুমারিল ভট্ের দেহে অগ্রি উদ্দীপ্ত হওন। 

শিষ্যগণ। প্রভু কি ক'রূলেন-_হায় হায় ক হলো! 

, কুমারিল। রোদন সম্বরণ,ক'রো, আমার ধের্ধ্যচ্যুতি ক'রো না। প্রভু, 
কোথায় তুমি ! এখনো তো দর্শন দিলে না? এখনি তো! দেহ-ন্ত 

তন্ত্র হ'বে, আর কিরূপে তোমায় দর্শন ক'র্বো ! কই প্রভু, এখনো 
তো দয়া হ'লো না! এই যে_-এই যে- দয়াময় কপা ক'রে উদয় 
হ'য়েছেন! 

€ শিষ্যগণলহ শঙ্করাচাধ্যের প্রবেশ ) 

শক্ষর। অহে! ধের্য্য--অহো! তেজ ! 

কুষমারিল। প্রভু আজ্ঞা দেন, অনলে দেহ আহ্ৃতি প্রদ্দান ক'রেছি__- 
পূর্ণাহুতি হ'লে তোমায় দর্শন ক'রে স্বস্থানে গমন করি। 
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শক্ষর | বাক্য মম ধর তেজীয়ান ! 

মতিমান হও হে সম্মত, 

যোগবলে করি তোমা যৌবন প্রদান, 
পুর্ণ অঙ্গ দেহলাভ করিবে এখনি । 

চিত্ত তব অনুতপ্ত পাপে, 

“ত্বমসি' বাক্যে তাপ হইবে নির্বাণ । 

তুলা যথ। অগ্নি পরশনে, 

জ্ঞানাগ্রিতে সে প্রকার দগ্ধ পাপচষু। 

মহাবাক্যে দেহে পাপ না রহিবে আর । 

হে ধীমান, কর” মোরে সম্মতি প্রদান । 

কুমারিল।  মহাভাগ, অবসান কার্য্য এ সংসারে, 
তবে আর পঞ্চভূত-নির্ম্িতি বিকার 

সহিবারে কহ দেব কোন্ প্রয়োজনে ? 

মায়াধীশ তুমি প্রভু, তবু যোগশ্বর, 
মায়ার প্রভাব কি প্রকার 

দেখ দেব মানব-শরীরে ! 

মহামায়।-ফাদে ব্রহ্ম তায় কাদে ! 

যুক্ত ক'র দারুণ বন্ধনে । 

যাই নিজ ধামে, করিয়াছি আদেশ সাধন ; 

লভিতে পরম দেহ আজ্ঞা দেহ দাসে। 

অভ্যুদয় তব জ্ঞান করিতে প্রচার । 

ল'য়েছ অদ্বৈতবাদ স্থাপনের তার, 

তাহে নাহি হবে তব মোরে প্রয়োজন । 

মণ্ডন নামেতে সুধী মিশ্রকুলোন্তব, 



প্ 

কুমারিল। 

শহরে চার্ষ্য ৷ 

কর্মকাণ্ড অধ্যয়ন করি মম স্থানে, 

কম্থাশ্রেণী মাঝে সেই আচার্য প্রধান, 

গাহৃস্থ্যের প্রবর্তক, নিবৃত্তিতে অনাদর তার । 

পরাজয় কর প্রভু তায়, 
শুদ্ধসত্ব তত্বমসি জ্ঞান করি দান 

জ্ঞানকাও-মাহাত্ময প্রকাশ" যতীশ্বর | 

জ্ঞানলাভে কর্মকা আশ্রয় কেবল, 

মুক্তিপ্রদ কর্ম কভু নহে, 

করহ প্রমাণ-- 

মিশরে করি “তত্বমসি দিব্জ্ঞান দান । 

কা'হ ধীর, কোথা সেই মিশ্রের আশ্রম, 

কোন্ মহাশয় সেই জন, 

কিবা কার্য্য সিদ্ধ হ'বে পরাজয়ি তারে ? 

মম সহ দ্বন্দ বা কি হেতু প্রবেশিবে, 

বেদ-ঘন্ৰে মধ্যস্থ কে হবে? 

জয়-পরাজয় কেব। করিবে নির্ণয়? 

রেবাতটস্থিত মাহিস্মতীপুরবাসী । 

পরাজয়ে তার, হবে তব মহাকার্য্যোদ্ধার, 

প্রধান অদ্বৈত-পন্থা মানিবে সকলে। 

শান্ত্-ঘন্ব তব সনে বাধিবে যখন, 

মধ্যস্থ স্বীকার ক'রে! পত্থীরে তাহার ; 
সরম্বতী শাপগ্রস্তা হয়ে ব্রহ্গলোঁকে 

মিশ্র-প্রণয়ণী রূপে আছেন ভূতলে। 
দম্পতীর পরাজয়ে মানিবে বিশ্ময় ; 
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মোক্ষলুন্ধ যথ! যেই সাধু সদাশয়, 
আদরে অদৈত-পন্থা করিবে আশ্রয় । 

কহি শুন মগ্ডনের আবাস লক্ষণ,_- 

তথ! বেদমন্ত্রগান করে পক্ষিগণ, 

কর্মহেতু পুনঃ পুনঃ বেদ উচ্চারণে 

বেদবাক্য শিখিয়াছে বন্তপাখীগণে। 

যজ্ঞধূম সতত উখিত সেই পুরে, 
কার্য্যসিদ্ধ হবে বশে আনি কর্ম্মববীরে। 

যাবৎ এ পাপ-তন্কু তন্ম নাহি হয়, 

কৃপায় এ স্থানে তিষ্ঠ দেব দয়াময় ! 

( শিষ্যগণের প্রতি) 
শুন মম প্রিয় শিষ্যগণ-_- 

| ব্রাণকর্ত। হের, কর আশ্রয় গ্রহণ। 

শঙ্কর | ভট্টরাজ, বলো-শিবোইহং-_- 

কুমারিল।  (শিষ্যগণের প্রতি) মহাবাক্য গ্রহণ করো? বলো_ 

শিবোইহং শিবোহহম্_- পু 
সকলে। শিবোইহং_শিবোইহম্। 

সকলের গীত। 

মনোবুদ্ধযহঙ্কারচিতাদিনাহং ইত্যাদি ( ৬৬ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য ) 



আতীম্ অল ॥ 

_ প্রথম গর্ভান্ক। 

বনপথ। 

ভভয় পার্খে তাল, নারিকেল ও খঙ্ছবরবুক্ষশ্রেণী। 

(কাতানহস্তে জনৈক শিউলির প্রবেশ ) 

শিউলি । ( একটি তরুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) এইবার তোকে দেখছি, 

তুই খুব বেহায়া, আবার খুব পালা ছেড়েছিন্। আয় মাথা 
নামা । (তরুর মস্তক অবনত করণ ও শিউলির পালা কর্তন ) কেমন 

আবার পাল! ছাড়বে, ছাড়বে! এই কাতান আমার কাছেই 

রইলো, যা-_ঘাড় তোল । 

[ মস্তক ত্যাগ ও তরুর পূর্বাবস্থা প্রাপ্তি । 
পালা কটা গুছিয়ে নিই, মাগী রাধবে। 

(শ্বরাচাধ্যের প্রবেশ ) 

শঙ্কর। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য বিদ্যা, এ'র নিকট বিদ্যা গ্রহণ করি। 

( প্রকাশ্তে ) প্রভু, অকিঞ্চনের প্রতি কপাকটাক্ষ করুন। 
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শিউলি । আরে কেরে! তুই কাকে বল্ছিদ্? এই দড়া গাছটা! দেখে 
বুঝি বামুন ঠাওরালি? তোদের গাঁয়ে বুঝি বামুন নাই, পৈভে 

চিনিস্নি? তোদের গাঁখানি তো বেশ, বামুনের দৌরিঝ্য্যি নাই! 
আমাদের এখানে বামুনে হাড় জালিয়ে খায়, আর যেগুলো! জটা রাখে 

_-সেগুলে। ভাকাত। ছোটলোকের ঘরে বউ-ঝি বার করে রে-- 

বউ ঝি বর করে। তোদের গাখানি বেশ, বামুন নেই, বেঁচেছিস। 

শক্কর। প্রভূ, আমার প্রতি রুপ! করুন। 

শিউলি। আ গেল যা, আমি বল্চি-_-আমি বামুন নই। বামুন দেখবি 

তে চ,_দ্রেখাই গে। তোর কাথাকে কাঁথা কেড়ে লিবে। আমি 

তাই ভয়ে বামুনের ছাই মাড়াই নি। আর যদি জোয়ান বউ-ঝি 

দেখেছে তে। অম্নি নোলা সক্নকিয়েছে। বউ-বিরা রাত ক'রে 

সব জলকে যায়, নইলে টেনে নিয়ে চলে! । মদ খাওয়ালে, জবা ফুল 

পরালে, এই এমন বাধার়ের বাধায়ে এই বামুনগুলো। | * [বুঝলি-_ 

জাত-জম্ম আর রাখে নি। 

শঙ্কর । আপনার বিদ্যা আমায় দান করুন । 

শিউলি। আরে ওই--এ কোন্ গায়ের ছেলেট।! আমার সাত পুরুষে 

ল্যাখাপড়! করে নি। যদি বিদ্যে চাস্, একটা বামুন দেখে ধর্গা 

বা, তবে জল তুলিয়ে লিবে, কাট কাট: লিবে। আর দেখ, তোর 

বাড়ীতে যদি তোর বুন-টুন থাকে, দেখাস্ নি_ দেখাস্ নি, জবার 
মাল! গলায় দি জাত খাবে। এই তো! তোকে বন্ধুম, বামুন দেখেছি 

কি বউ-ঝি সরিয়েছি। আর আমরা তে। পদে আছি, টাড়ালগুলোর 

বউয়ের জাত খাবে, সদ্য ছেলেটা দুটো পিঁড়ের মাঝে ফেলে চেপে 

মার্বে, শুকিয়ে তার উপর বসে মদ খাবে, ঝল্বে পদ্ধে বসে মধু 



ণ্৬ শঙ্করাচাধ্য । 

থাচ্চে ।]% বিচ্চু বেটার! যেন কেলে ভোম্রা, আর জোয়ান চাড়া 
রাতভিতে দেখেছে কি ঠেজ্িয়ে মেরেছে । 

শঙ্কর। শিব-_শিব_শিব।কি অত্যাচার! দেবদেব, শক্তি প্রদান 

করুন, এই বামাচার দমন করি । বেদছেষী বৌদ্ধ, মানব-অহিতকর 
কুৎসিৎ শক্তি-অজ্জনের জন্য, এইরূপ কুৎ্সিৎ আচারে প্রবৃত্ত হয়। 

শিউলি। তুই কিচাড়াল? তোস'রে যা। জোয়ান চাড়াল মেরে 

হাড় বেছে লিয়ে মাল! বানায়, আবার মদে বুরিয়ে রাখে । 
শঙ্কর। প্রভু দয়! করুন, আমি আপনার শরণাগত। 

শিউলি। তুই রসটস খাস্ নাকি? তা আয়_-তোরে ঠোড। ক'রে 
ঢেলে দেবো । আর রন্থই হচ্চে, ছু'গরাস খেয়ে নিস্ তে। খেষে 

নিবি। 

শহ্কর। প্রভু, আমি এ সকল প্রার্থী নই। 

শিউলি। তুই কি শিউলির ছ1? আমার কান্ডে খান! লিবি ? 

শঙ্কর । না, আপনি যে মন্ত্রে বৃক্ষের মস্তক অবনত কলেন, আবার 

পূর্ববৎ হ'তে আদেশ দিলেন, সেই মন্ত্র আমায় প্রদ্দান করুন। 

শিউলি। ও! তুই দেখেচিস্ না কি? মাগী বুঝতে লাড়ে, ওই ভরে তে। 

রাত ক'রে কামাতে আসি। কেউ যদি দেখে তো ব'ন্বে ভূতুড়ে 

মন্ত্র শিখেছে । বাম্নাগুলো ধ'রে লিয়ে গিয়ে বলি দেবে । 

শঙ্কর। দিন প্রভু, আমায় কৃপা ক'রে মন্ত্র দিন। 

শিউলি। তুই কি শিউলির ছা? 

শহ্কর । না বাবা, আপনার দাস--আপনার পুভ্র। 

শিউলি। ওরে পরাণট! জুড়িয়ে দিলি রে! আমার ঘরে বাব৷ বল্বার 

ছযালো, সেটা! যমে নিয়েছে । দ্যাখ, মন্ত্র তোরে শিখুচ্চি, যতদিন এ 

গায়ে থাকবি, এক একবার আমায় বাবা বল্বি, আর তা! না বলিস্ 



ৃ _াক়্ীকে এক একবার মা বলিস। মাগী বাটাটার জন্তে বড় 
কাদে_ জানিস। তোর চাদমুখে মা বাক্যি শুন্লে তার মনটা একটু 
সামাই খাবে । আয় মন্ত্র দিবো । 

[উভয়ের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাক্ক | 

মগডনমিশ্রের বাটী। 

মণ্ডন মিশ্র ও উভয়ভারতী । 

মগ্ডন। বিরক্ত ক'রে তুলেছে-বিরক্ত ক'রে তুলেছে । কোথ! হ'তে 

এক সম্প্রদায় শাস্তজ্ঞানহীন পাষণ্ডেরা এসেছে, পরিচয় দেয় সন্স্যাসী। 

মুঢেরা অবগত নয় যে কলিতে সন্গ্যাস নিষেধ। 

উভয় । এরপ সন্যাসগ্রহণ তো কলিতে বিধি আছে? 

মণ্ডন। কে বলে বিধি আছে ?--তার! বেদার্থ বোঝে না, সেইজন্য বলে 

বিধি আছে । আর সন্্যাসপন্থা অতি হেয় পস্থ!, বিধি থাকলেও সে 

পন্থা গ্রহণ কদীপি উচিত নয়। তারা৷ একপ্রকার বৌদ্ধের স্তায় 
নাস্তিক, কন্মকাণ্ড ষাগধজ্ঞের প্রতি 'আস্থাহীন। ঈশ্বর, জ্ঞান, এই 

সমস্ত অযৌক্তিক বাক্য সর্বদাই আলোচনা করে। ভগবান জৈমিনী 
মীমাংসা-শান্ত্রে দৃঢ়রূপ প্রতিপন্ন ক'রেছেন, মন্ত্রূপ ঈশ্বর ব্যতীভ 

“ঈশ্বরো নান্তি । 
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উভয় তুমি বুঝি আজ তর্ক ক'রুতে পণ্ডিত পাও নি, তাই আমার সঙ্গ 
তর্ক ক'র্তে এসেছ? 

মগ্ন ।॥ এক প্রকার যথার্থই অনুমান ক'রেছ। 

উভয় । কেন-এত লোকের সঙ্গে বক বক ক'রে মন ঠাণ্ডা হ'ল না? 

মণ্ডন। আরে নাও, একটা যুক্তি খগুন করবার শক্তি কারে। নাই, 

তাদের সঙ্গে তর্ক ক'রে কি তৃপ্তি হয়! 

উভয়। না আমায় মার্জনা করো, আমি তোমার সঙ্গে বদে সমস্ত রাত 

বকাবকি কবৃতে পার্ব না। কল্য তোমার পিতৃশ্রাদ্ধ, ভোরেই 

আয়োজন ক"র্তে হবে । 

মগ্ডন। কি অযৌক্তিক কথ! নব বললে, শুনে তুমি হাস্তসম্বরণ করতে 
পারবে না। আরে মর্ণ, অযৌক্তিক কথ। কি মণ্ডনমিশ্রের সঙ্গে 
চলে! ঈশ্বর ফলদাতা, এ অযৌক্তিক কথ! শিষ্যকে বোঝাগে যা। 

নিত্য প্রত্যক্ষ দেখে কম্মকল মানে না, একটা ঈশ্বর এনে 

ফলদাতা৷ উপস্থিত করে । আরে মূখ? অগ্নিতে হস্তক্ষেপ ক'রূলেই 

দগ্ধ করবে । কম্মফল গ্ত্যক্ষ; যুক্তিসাপেক্ষ নয়। য৷ প্রত্যক্ষ, তার 

বৈপরীত্য যুক্তির দ্বারা প্রমাণ কর্বার প্রয়াস পায়। | 

উভয়। একটু স্থির হও ঠাকুর, আমি তে! আর তর্ক কচ্ছি না, যে তুমি 

আমার কাছে হাত-মুখ নাড়চ। 
মণ্ডন । আঃ শোনো নাঁ-শোনো নাঁ_কথাটাই শোনো না, আমি ভগবান 

জৈমিনী হ'তে শ্লোক উদ্ধত ক'রে একেবারে সকনকে নিরন্ত 

কর্লুম। বল্লু্ম_ 
উভয়। আর বলায় কাজ ন্লাই -খাযে টি 

মগ্ডন। তুমি বড় স্বার্থপর এই হু খন গাদীদ করো, আহি ভোমার 

55 তোমার শি গিলে সকল আলোচনা করি। 



তৃতীয় অস্ক। ৭৯ 

আর আমি আমোদ ক'রে বল্তে এসেছি, তি তর্কের কথ 

শোনো না। আজ হ'তে আমার প্রতিজ্ঞা, তোমার গীতও শুনবো 

ন।, বীণাবাছযও শুনবে না, তোমার অঙ্ক বিচারও দেখবো! না । হ্যা 

আমি এমন মিশ্র নই,আমার এক কথা, তখন বুঝ বে । হ্যা-_-আমোদ 

করে ঝল্তে এসেছি, উনি শুনবেন না, কেন বল দেখি? 

উভয়। তুমি আমার বীণা! না শোনে! নেই শুন্বে, আজ আমি তোমার 
তক শুনবো না। 

মণ্ডন। তবে যাও, আমার মন্দাগ্রি হয়েছে, আজ আমি আহার ক'বৃকে! 
ন।। কাল পিতৃ-শ্রাদ্ধ, চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে শয়ন করি। | 

উভয় । না না রাগ ক'রো না, শুন্বো বই কি, তুমি জলযোগ ক'র্তে 
করতে ঝল্বে, আমি শুন্বে।। 

মণ্ডন। যাচ্ছি-যাচ্ছি, শোনো না শোনো না 

উভয়। এসো এসো, সব প্রস্তত, নষ্ট হবে। 

মণ্ডন। উদর এক মহ। বিস্ব, ভগবান জৈমিনী-উদরের দৌরাজ্মে কেন 

অভিসম্পাত প্রদান করেন নি_-আমি তাই ভাবি। 
উভয়। এসে! এসো-_ 

মণ্ডন। অতি মুঢ়ের স্ায় কথা, কম্মফল প্রত্যক্ষ-_ 

[ মণ্ডনমিশ্রের হস্ত ধারণ পূর্বক টাণিয়া লইয়া উভয়ভারত্তীর প্রস্থান। 



৮৩ শঙ্কর চার্ঘ্য। 
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তৃতীয় গর্ভাঙ্ক । % 

শিউলি-পল্পীর অপরাংশ। 

শিউলিনী উপবিষ্টা ও সম্মখে ততপ্রতিবেশিনী । 

প্রতিবেশিনী। সার্দীরনী, তুই ইখানকে ব'সে বসে কান্বি ? আহা কেনে 
কি করবি! যা ঘরকে য!। 

শিউলিনী। আমার ঘর আর কোন খানকে মা! ! আমার ঘর যে আধার 

হ'য়ে গিয়েছে। 

গ্রতিবেশিনী । তা মা, সাজ হ'য়ে এলো, ইখানকে বসে কি.কর্বি? যা, 

সর্দার খেটে আস্বে, তার খাওয়া-দাওয়া দেখবি নি? 

শিউলিনী। আর মা, সে কি মুঙে ভাত দেই, আমি যে তার ডরে ঘরকে 

কানি নি, বুকে পাথর বেঁধে থাকি,আমাকে কান্তে দেখলে সে ভেউ- 

ভেউ ক'রে কানে, তাই ইখানকে কান্তে এম্থ। আমার সে চাদ 

গিয়েছে, আমার পরাণটা এখনো রয়েছে! এতক্ষণকে সে পালা 

কুড়িয়ে ঘর্কে আস্তো, খাবার নেগে হুঙ্জুত ক'রূতো, বড় বান্দেরে 
ছ্যালো, বলতে! ঝাল হয় নি, হ্থন হয় নি,গোস। ক"বৃতো! ; আমি 
ভুলিয়নে-ভালিদে মুখে খাবার দ্বিতুন। এই ফাল পাড়চে, এই পাল 

কাটছে, এই হ্যাতা-সেথা দৌড়ছে, এই মা বলে ঘরুকে আস্ছে। 
ডা কাজে যেতে দিতো নি, ব'ল্তো-_-“কেনে--এখন আমি 

হ'য়েছি,আমি গাছে ভাড় বান্বো, হাটকে গিয়ে রস বেচবো 1” 

ও থেকে ঘেোটন কাঁটি লিয়ে বল্তো--পগুড় বনাবো 1” আমার 

সে টা! ব্যাটাকে যমে নিলে মাঁ-যমে নিলে ! যাবার সময় বে, 

% সময় সংক্ষেপার্থে অভিনয়কালীন এই দৃশ্য পরিত্যক্ত হয়। 



তৃতীয় অঙ্ক ৷ ৮১ 
পাপ 

ছু'চক্ষে জল গড়,চ্ছ, বল্পে--“মা আমান রাখতে লাড়বি। তোর! 

মোর ছাতিতে প! ট| দে, আমার পরাণটা জুড়ক 1” মিন্সের লেগ্গে 
ঘরকে থাকি মাঁ-নইলে এক বিপ দিয়ে চলে যেতুন ! ৰ 

প্রতিবেশিনী। তা সর্দারনী, কেনে কি করবি? পোড়ার মুডো! যম, ঘর- 

ঘর কাদাচ্ছে। নে ওঠ-_খর্কে যা, আবার মিন্সে এসে ঢুব্বে। 

শিউলিনী। যাই মা, ঘর তে। নয় মা, আমার বন পার। ঠেক্চে। 

€ শঙ্করাচার্ধযকে লইয়া! শিউলির প্রবেশ ) 

শিউলি । ওরে মাগী, দেখ দেখ-কারে সাথে লিয়ে এসেছি দেখ. ! 

আখ মেলে দেখ, দেখে পরাণট। জুড়,বে 

শিউলিনী। আহ।! কার ছ! রে কার ছা? 

শঙ্কর। মা, আমি তোমার ছেলে । 

 শিউলিনী | ও বাছা ! আমায় মা ব'লে ডেকো নি,আমি রাক্ষসী,আমায় মা 
বলা সয় নি! আহা পরের বাছা আমায় মা বলো নি। 

শঙ্কর । কেন মা, তুমি আমার মা, তোমায় কেন মা ব'ল্বে। না? 

শিউলিনী ওরে যাছুমণি_যাছুমণি-_বাপধন-_ আমার চাদাধন, আজ 

ঘরুকে আয়, আমার অশধার ঘর আলো কব্বি। 

শিউলি । মাগী মাগী,_ঠাদা, টাদ মুখে আমায় বাপ, বলেছে! 

শিউলিনী। আয় চাদা আয়, ঘরকে বস্বি আয়। 

প্রতিবেশিনী। (স্বগত ) আহ। কার বাছারে-_ আহ! কিট টাপার্া 

ছেলেটারে ! মা বাক্যিতে মাগীর পরাণটা৷ জুড়লো ! 

€(শিউলি-বালক গণের প্রবেশ ) 

১ বালক । সার্দীর মায়ি-সর্দার মায়ি! এ কি নৃতন চাদ! দাদ! 

এসেছে? 



৮২ শহঙ্করাচাধ্য ৭ 
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শঙ্কর। হ্যা ভাই, আমি তোমাদের চাদ! দাঁদ।। 

বালকগণ। বাঃ বাঃ বেশ নৃতন চাদ] দাদ|! 

১ম বালক। চাদা দাদা, তুমি খেলাও ? 

শঙ্কর। হ্্যা। 

২য় বালক। তুমি লাচে!? 

শঙ্কর। হ্যা। 

৩য় বালক। তুমি মোদের আদর ক'রুবে ? 

শঙ্কর । তোম্রা যে আমার ভাই, আদর করবো ন! 

বালকগণ । বাঃ বাঃ বাঃ। 

শিউীলনী। আয় আয়, তোরাও তোর চাদা দাদার সঙ্গে চল, আমি 

ফুল্্কো বানাবো, তোরা ৭ এক এক গাল খাবি। 

( বালকগণের গীত ) 

বাঃ বাঃ বাঃ__নৃতন টাদ! দাদা লিয়ে খেল্বে।। 

লেচে লেচে বাটে চল্্বো-_ছুল্বো-_হেল্বে। ॥ 

খেল্বো ছুটাছুটা, খেল্বো ধূলালুটা, 

খেল্বো ঝুলঝণাপও খেল্বো তুড়িলাফ, 

চাদাকে কাধে লিব, কাধে চাপবে ॥ 

টাদ| দাদ! লিয়ে, গাব তালি দিয়ে, 

লতার দোলায় বসে ছুল্বে। ॥ 

[ বালকগণের গান পাহিতে গাহিতে প্রস্থান । 

(জনৈক পণ্ডিতের প্রবেশ ) 

প্ডিত। হেথায় কোথায় নীল জবা, মণ্ডন মিশরের যেমন আক্কেল 

শিউলিপাড়ায় নীল জবা_ছুলভ পুষ্প তার জন্যে এখানে ফুটে 



তৃতীয় অন্ধ । ৮৩ 
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থাকৃবে ! আরে ! ওই শিউলি ছেশড়াগুলো কাকে বেষ্টন ক'রে নৃত্য 

ক'চ্চে? মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিক বস্ত্র পবিধানে, এ তো৷ দেখছি একজন 

সন্ন্যাসী বালক, রহস্তটী কি দেখতে হ'লো। 

প্রস্থান 
উপ ৫৯ ৭০ ক পপ অপি 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক । 

শহ্করাচাধোর আশ্রম । 

শঙ্করাচাধ্য ও সনন্দন্ | 

সনন্দন। অদ্য মণ্ডনের পিতৃশ্রাদ্ধ, দ্বারবানেরা কদীচ প্রবেশ কবৃতে 

দেবে না। সন্ধাসী মস্তক মুণ্ডন পূর্বক নিজের পিগড নিজে দান 

করে, সে নিমিত্ত গৃহে শব থাকায় যেরূপ কাধ্য পণ্ড হয়,সন্ন্যাসীর 

আগমন সেইরূপ বিদ্রকর, গৃহস্থের ধারণা । সেই হেতু পিতৃশ্রাছ্ছে 
সন্গাসীর দ্বারস্থ হওয়ার প্রতি মগুনের বিশেষ নিষেধ । আর, 

শুন্লেম, মৃণ্ডনমিশ্র উগ্রস্থভাব। আপনার আগমনে কাধ্যপণ্ড হ'লে 

আপনাকে অপমানিত ক'র্তে পারেন! | 
শঙ্কর । বৎস, মহাদেব মহাদেবী দিয়াছেন ভার, 

দেবকাব্য করিব উদ্ধার, 

ইথে বিদ্ব কদীচ ন। হবে! 

স্েহম্য়ী জননী যেমতি 

রাখেন সন্তানে বক্ষে করিয়ে ধারণ, 

সেই মত জগন্মীতা এ দীন সন্তানে 

মহাশক্তি আবরণে রক্ষেন সতত । 



৮৪ 
এ 

শঙ্করাচাধ্য ৷. 
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দেবকাধ্যে বিদ্ন অসম্ভব ! 

করিয়াছি বিদ্যালাভ গুরুর প্রসাদ, 

যেই বিদ্যাবলে 

মগ্ডনের গৃহ-পার্খে নারিকেল তরু 

করি মোরে মন্তকে ধারণ 

মণ্ডন্-প্রাজণ মাঝে করিবে স্থাপন । 

চিস্ত। ত্যাপ কর” মতিমান, 

মহামারী প্রসন্ন সম্ভতানে”_ 

পুত্র তার কুত্রাপি না পাব পরাজয় । 

পরম পণ্ডিতগণ হ'লে সম্মুখীন, 

বিদ্যা তার মৃহামায়ী করেন হরণ। 

সেই হেতু সর্বত্র বিজয়, 
মম শক্তিবলে নয়, 

অজেয় জগতে আমি মায়ের প্রভাবে । 

বুদ্ধিশক্তিহীন এই দীন দাস তব, 
সন্দেহ-ঝটিকা করে আলোড়িত হৃদি । 

শাস্ত্রতর্ক হৈল তব ব্যাসদেব সনে ; 

তাহে মম জন্মেছে ধারণা, 

মীমাংসা সম্ভব নহে তর্কবলে কতু। 

শাস্্জ্ঞান লাভে তবে কিব৷ প্রয়োজন ? 

প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্র ষি-বিরচিত ! 

কিন্তু দর্শন বিরোধী পরস্প্র ; 

এ বিরোধে আকুল অন্তর মম। 

ষদিও চরণাশ্রিত সন্তান তোমার, 



শঞ্চর । 

সনন্দন। 

শক্কর। 

তঁনীয় অঙ্ক । 
প্িস্মিপী্পি 

তথাপি সন্দেহ মনে হয় নিরস্তর, 

্রক্মজ্ঞান অজ্জন কিরূপে হবে মম, 

প্রত্যক্ষ কিরূপে হবে সত্যের মূরতি! 

বৎস, স্থিরচিত্তে করহ শ্রবণ, 

তর্কযুক্তি শক্তিহীন সত্য নিরূপণে-_ 
তর্কে তাহা হয় নিবূপিত 3 

তর্ক-বুদ্ধিনাশ হেতু তক প্রয়োজন । 

শুন বৎস, 

যে কারণ হইয়াছে দর্শন রচন|। 

মানব-কল্যাণ হেতু মহাঞ্ধষিগণ, 

যে সময় মানবের অবস্থা যেমন, 

করেছেন উপযোগী দর্শন রচনা। 

বেদমন্ম-বঞ্জিত কুতর্করত জন-_ 

নিরাশ কারণ, দর্শনের প্রয়োজন। 

নিশ্মল হৃদয়ে হয় সত্যের উদয়, 

সত্য মৃত্তি নাহি হয় দর্শনে দর্শন! 

মন্তিষ ঘূর্ণায়মান দাস অকিঞ্চন, 
বিমল অদ্বৈতপস্থা বুঝিতে না পারি, 

জ্ঞানদাতা, করো জ্ঞান দান। 

বৎস! অস্তি, ভাতি, প্রিয্-_ 

এই মহ বাক্য ত্রয়ে-_ 
সমুদয় বেদার্থ স্থাপিত । 

বিদ্যমান পরব্রহ্ম নিত্য সপ্রকাশ, 

প্রিষ্ব তিনি এই সার জ্ঞান । 



৮৬ শঙ্করাচাধ্য । 
ািসিসপাসপাস্পিস্পিপিসপিসপিসপাসি স্পা পিপিপি িশাশিিসিস্পিস্িনেসপিস্পিিস্পিস্পিস্পিস্পিস্ি সিসি সিসি িস্সিী পিপিপি সপাস্পিপি্ি্ 

সনন্দন। 

এই মহা সত্যের আভাস 

যে মুহুর্তে পাইবে হৃদয়ে, 

অরুণ-উদয়ে ষ্থা হয় তমোনাশ, 

সেই ক্ষণে হবে তব সন্দেহ দূরিত | 
“ভিছ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে * সংশয়াঃ 

হয় বৎস জ্ঞানের প্রভায় । 

অস্তি, ভাতি, প্রিয়-__মৃহা আলোক-প্রভাবে 

আলোকিত হয় হৃদিস্থল। 

তর্কযুক্তি দাশনিক মীমাংসা সকল 

স্থান নাহি পায়, 

এক জ্ঞানে বহু জ্ঞান ক্ষয়। 

প্রভু ! ব্রহ্ম অস্তি, সপ্রকাশ, প্রিয় বস্ত সেই, 

তিনি আমি দ্বৈত বোধ, অদ্বৈত কিরূপে ? 

এক জ্ঞান জুন্মিবে কেমনে 

তিনি আমি ভেদ বস্ত জ্ঞানে ? 

ধীরভাবে কর বৎস, মন সন্গিবেশ, 

আমা হ'তে প্রিয় আর কি আছে আমার ? 

পুত্র পরিবার- প্রিয় বস্ত ষা আছে সংসারে, 

প্রি তাহা আমার বলিয়ে। 

ব্রদ্মবস্ত প্রিয় মম আমার সমান, 

জন্মিলে এ জ্ঞান-_ 

আমি তিনি ভেদ নাহি বহে, 

প্রিয় জ্ঞানে এক জ্ঞান জন্মে ব্রহ্ম সনে। 

এই প্রিয় জ্ঞানে ক্ষুত্র অহ্ম্ বিনাশ, 



বু উল 

০.৯ পিউপাশিাপাপিস্পাস্পিসপাস্পিস্পাস্ি 

' সনন্দন। 

তৃতীয় অঙ্ক। ৮৭ 
সিসি িসিসিপস্পিসটিসিস্পিসিপাাস্পিিসিসিস্পিসসিশপাসিপিীসপস্পিস্পিসপিস্পিপিলসটিসপসসিস্পিসীপাস্পসিপিসিশপিসসপি পিসি 

কষত্রত্ব ত্যজিয়া হয় অসীম অহ্ম্ ! 

্রহ্থজ্ঞানে বিলুপ্ত অহম্, 

উদয় সোহং ভাব অহং বজ্জনে ! 

মনে খু্ধি অহঙ্কার লয় পমুদয়, 

আত্মজ্ঞানে অবস্থান ক্ষুদ্রাহং ক্ষয়ে । 

সাধন সাপেক্ষ এহ মৃহা জ্ঞানাজ্জন, 

সাধন নিবৃত্তি,-তেই সন্গাস গ্রহণ। 

নিবুত্তি সাধন যদি এই জ্ঞানাজ্জনে, 

তবে কেন আম। সবে দেন কাধ্যভার? 

কি হেতু বা কাধ্যভার করেন গ্রহণ ? 
মণ্ডনের সনে বাদ কিব। প্রয়োজন? 

দেহধারী মাত্র বংস' মায়ার অবীন। 

মায়া, কাধ্যে নিয়োগ করিছে নিরন্তর । 

সদসৎ কাধ্য দ্িপ্রকার। 

অসৎ কাধ্যেতে জ্ঞান করে আবরিত, 

কাধ্য ক্ষয় হয় সংকাধ্য অনুষ্ঠানে । 

সর্ব শ্রেষ্ঠ কাধ্য বিদ্যা দান, 

ষে কাধ্য প্রভাবে, 

অবিদ্যা বিনাশে হয় মহ] বিছবার্জন। 

রহ সবে ভ্রাতৃবুন্দ একত্র আশ্রমে, 

চিন্তা কর দূর 
করিবে মণ্ডন মম শিষ্যত্ব গ্রহণ । 

[ উভয়েন প্রস্থান ( 



৮৮ শন্করাচার্য্য । 

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক |% 

পথ । 

উগ্রভৈরব ও গণপতি । 

গণপতি । দেখো গরুজি, তোমার জন্যে ষে প্রকৃতি বাগিয়ে রেখোঁহ, খা 

ভূমি হাত ক'বুতে পার। 

উগ্র। কোথায়-__কোথায়? 

গণ। দেখ গুরুজি, দেখলেই তোমার মুণ্ড ঘরে যাবে। 

উগ্র। বটে বটে--কোথায় বল্ দেখি? 

গণ। এই সহরেই বেড়াতে দেখেছি, সে এলে। বলে। 

উগ্র। তবে কোন সামান্তা বণিত]। | 

গণ। না গুরুজি__না, পিরীতবাজ-_পিরীতের জন্তে মর। | মনের মাফ 

পায় না বলে কেঁদে বেড়ায় । 

উগ্র। তবে যোগাড় করে। বাব'-_-যোগাড় করে।। 

গণ। যোগাড় কি আমার কর্ণ গুরুজি? তা হলে তো৷ আমি বাগি'য় 

নিতুম। বাগিয়ে তোমায় নিতে হবে। | 

উগ্র। তার কিছু আছে টা্ে? 

গণ। আছে না আছে কেমন ক'রে জান্বে। গ্ুরুজি ? অষ্টালঙ্কার ভূষিতা ! 

সেদিন গজগমনে আমার সাম্নে ঝম্ ঝম্ করে চ'লে গেল, আমি 

হুম্ড়ি খেয়ে পড়তে পণড়তে সাম্লে গিয়েছি । (অদূরে মহামারাকে 

দেখিয়া ) এ এ | 

উগ্র। আহা হা! দেখ শিষা, আমি একটি ফুল পড়ে দেবে, ৩1৭ 

যোগাড় ক'রে এ ফুলটি ওর নাকের গোড়ায় ধরতে চাও । 
এপ 

* সময় সংক্ষেপার্থ অভিনয়ে এই দ্ৃষ্ত পরিত্যক্ত হয়। 
দিপা 



তৃতীয় অস্ক | ৮৯ 
স্পাপিপিিপশি ঈত শিশাসপিপিস্পিসিিলাগ সি পপি শিলাস্িসিপিস সিসি 

সপ 

গণ! সে খুব সোজা, এদিকে খুব মোলায়েম মেয়েমানুষ । 

উগ্র। তুই আলাপ করেছিস না কি--তুই আলাপ ক'রেছিস না কি? 

গণ। খুব আলাপী- ইয়ার মেয়েমান্ষ, আমার সঙ্গে যেচে আলাপ 

ক'রেছে। 

(অবিদ্যারূপিনী মহামায়ার শ্রবেশ ) 

মৃহা। কিহে ছোকরা-_কি দেখছ ? 

গণ। পুরুজি, এগোও, পালা দাও । 

মহা। উনি তোমার কে? গুরুজী নাকি? এগিয়ে আস্থুন পা। 

উগ্র। এগিরেই তো আছি - এগিয়েই তো। আছি, এই তোমার প্রতী 

ক্ষায় দীডিয়ে আছি। 

মহা। আমিও তোমার জন্য ঘুরে ঘূরে বেড়াচ্ছি। তোমার মতণ লোক 
পেলে আমি প্রেম ক'রে প্রাণ ঠাণ্ডা করি। 

গণ। তা দেখ মেঘ্লেমান্ুষ, আমার গুরুজী খুব রসিক। 

মহা। শুধু রসিকের কম্ম নয়, আমার একটা কাজ ক'ব্তে হবে । 

উগ্র। কি হুকুম করোঁ_কি হুকুম করো? 

মহা। দেখ, মনের কথা তোমায় খুলে বলি, আমি বড় ছুখিনী। 

উগ্র। তোমার কিসের দুঃখ, কি ক'র্তে হবে, হুকুম করো? 

মহা । আমি শক্রর জালায় অস্থির হয়েছি, আমার বিস্তৃত রাজ্য, হঠাৎ 
শত্রু উপস্থিত হ'য়ে বুঝি আমার রাজা কেড়ে নেয়। 

উগ্র। বলন। বলন।-_কথাটা কি বল না? 

মহা। আমি সত্যই বলেছি । আমার শত্রু প্রবল হয়ে দিন দিন আমায় 

রাজ্যচ্যুত ক'রূচে, তাই তোমার আশ্রয় নিতে এসেছি । 
উদ্ব। কি তোমার যৌবনরাজ্য ন কি? 

মহা। হ্যাধন্-জন-যৌবন-সৌভাগ্য-_সমস্তই আমার অধিকারে । 



৯০ শঙ্করাচার্্য? 
শা ্পাস্পিস্সি সি স্পিস্পিস্পিসিপাি স্টপ পা উত্স সিটি 

উগ্র। এট।! 

মহা। তুমি মিথ্যা বিবেচনা ক'রো না, এই আমার অলঙ্কার দেখ,__ 
এ বহুমুল্য তোমার মনে হয় কি? আমায় লাবণ্যবতী মনে হয় 
কি? আর তুমি কিচাও আমায় বলোৌ_আমি এখনি তোমায় 
দেবো। | 

গণ। ( জনান্তিকে ) গুরুজি, কিছু টাকা আদায় করে! না? 
মহা। কি--টাকা চাও? নাও-_এই এক থলে মোহর নাও, আমার য। 

কিছু আছে, সব তোমায় দিতে প্রস্তুত, যদি তুমি স্বীকার পাও-_ 
আমায় তুমি প্রাণ দেবে। 

গণ।- ( জনান্তিকে ) গুরুজি, দিয়ে ফেলো-_দিয়ে ফেলে] । 
উগ্র। চুপ করু না বেটা, রসের কথা হচ্চে। ( মহামায়ার প্রতি ) হ্যা 

তোমায় দিলুম, কায়মনো প্রাণ তোমায় দিলুম। 

মহা। অমন শা চত্্র-্ছয্য সাক্ষী ক'রে বলো, যে কায়মনোবাক্যে তুমি 
আমার। 

উগ্র। (স্বগত) কি বলে'বেটা! 
গণ। ( জনাস্তিকে ) গুরুজি, ধেশকা খাচ্ছ কেন ? বলে ফেলো না । 
মহা। তুমি পেছুচ্চে, আমি চল্লুম। আমি আর এক জায়গায় মনের মতন 

লোঁক দেখে নিই গে। 

উগ্র। নানা পেছোবো কেন__পেছোকো! কেন, কায়মনোবাক্যে আমি 
তোমার । 

মহাঁ। তবে আমার শক্র দমন করো । আমার প্রধান শক্র শঙ্করাচার্ধ্য । 
গণ। কেন কেন-তিনি তোমার শক্র কিসে? 

মহা। তুমি ছেলে মান্ষতুমি কি বুঝবে? ওই শস্করাচা্য-সহায়ে 
আমার শক্র মাথা কাড়া দিয়েছে, নইলে কোথা তারে এক কোণে 

স্ম্স্পাস্পাসিপীস্পা সপ সত সিসি 



তৃতীম্ত অস্ক। ৯১ 
শি 

ঠেলে রেখে দিয়েছিলুম। এতাদন শঙ্করাচাষ্য না এলে হয় তো 

সে মারা পড়তো । | 

উগ্র। কেসে? 

মহা । সে আমার ভদ্মী। এক মায়ের পেটে আমরা ষমজ সন্তান । ঠিক 

আমার মতনই দেখতে, আমার এশ্বধ্য আছে,তার বিনা উশ্বধ্যতেই 
এশ্বধ্য; আমার শক্তি আছে, তার বিন! শক্তিতেই শক্তি; আমার 

ভোগ আছে, তার বিনা ভোগেই আনন্দ । 

উগ্র। আচ্ছা তোমার এত এশ্বধ্য, তুমি তারে দমন করতে 
পারো না? 

মহা। নাসে ছুদ্দম। তারে দমন ক'রুতে ষদি পারে- সে একজন, 

বোধ ৩য় তুমি। 

উগ্র। কিসে জান্লে? 

মৃহা। আমায় দেখছ-_স্ুন্দরী, কিন্তু আমি তোমার মার চেয়ে বড়; 

তুমি আমার সঙ্গে প্রেম ক'র্তে আস্ছ। 

উগ্র। ও শাস্ত্রে আছে, রম্ণী জননী-_জননী রমণী। 

মহা । এইতেই তুমি আমার প্রাণের অধিক । তুমি শঙ্করাচাধ্যকে বধ 
ক'রে, তোমার এই শাস্্ জগতে প্রচার করো; তা"হলেই আমার 

শত্রু দমন হবে। 

উগ্র। আমিও তো তাই খু'জচি-__ আমিও তো তাই খু'ঁজচি । শস্করা- 

চাধ্যকে বলি দিলে আমি তো৷ অষ্টসিদ্ধি লাভ করি। 

মহা। দেখ তুমি আমার প্রিয় সন্তান । 

গণ। ( জনাস্তিকে ) ও গুরুজি, এ যে বেয়াড়া বাক্যি ঝাড়ে ? 

উগ্র। তুই কি বুঝবি ছেড়া, ও খুব রসিকা | 

গণ। এরা আবার ঝম ঝম্ ক'রে কারা আসছে গে।? 



৯২ শঙ্করাচাম্য ! 
৯ পস্পিীটিপিপসিলপাসপাপস্পাসি শিপ শপাসিশস্পাি। 

মহাঁ। ওরা আম।র সখা, বুঝেছ ? খন তুমি আমার হ'লে,তোমার সহ 
সঙ্গে আমরা থাকৃবে।। 

( অবিদযা-সহচরীগণের প্রবেশ ) 

| গীত । 

হেসে হেসে কাছে ব'সে মন্মোহিণী মন মজাই ! 
যে রসে যে জন রসে, সেই রসে তারে ভোলাই ॥ 
কারু প্রেমিক! নারী, কার” করে দিঈ তরৰারী, 

মানের কানে কেউ জটাধারী ; 

কাঞ্চনে বা সিংহাসনে, ভুলিয়া আনি প্রাণের টানে, 

পায় বা ন| পায় সাধের ফেরে, আশা ধরে পায়ে ফেরে, 

বুঝে না বুঝতে পারে, ধরৃতে সোণ। ধরে ছাই ॥ 

[ মহামায়া ও তৎসহৃচরীগণের প্রস্থান! 

উগ্র। নিদয় হ'য়ে চ'লে যাচ্চ যে__নিদয় হঃয়ে চলে যাচ্চ ষে? 

[ উগ্রভেরব ও গণপতির গশ্চাৎথ পশ্চাৎ প্রস্থান। 

সপ এপি 

বষ্ঠ গর্ভাঙ্ক । 

মণ্ডন মিশরের কক্ষ । 

পিতৃশ্রাদ্ধোগ্যত মণ্ডনমিশ্র ও পুরোহিত । 
(সহস! নতশির নারিকেল বৃক্ষ হইতে মুণ্তিত-মন্তক ও কম্থা- 

ধারী শঙ্করাচাধ্যের অবতরণ ) 

মণ্ডন। একিবিদ্ব! আরে অস্প্শ্ত শবদেহ-্বরূপ-কাধ্যহস্তা মুণ্ডিত 

কম্তক কোথ। হ'তে ! 



এরি অঙ্ক । নও 

শঙ্কর [ আপনার তো চক্ষু আছে, দেখ ধছেন- এই মুত মং মস্তক গলদেশ 

হতেই উঠেছে। 

মণ্ডন। আরে গর্দভ, শিখা ধারণ যজ্ঞোপবীত ধারণ তোমার ভার 

হয়েছে, তাই ত্যাগ করেছ; কিন্ত দেখছি গর্দভের ম্যায় কম! বহন 

ক'বৃতে পটু। 

শঙ্কর | কিন্ত তোমাদের পুরুষাসুক্রমে শ্রুতির নিবৃত্তিমার্গ ভার বোঁধ হয়ে 

আস্ছে। গর্দভ বেরূপ কেবল অন্রঘষ্টি বহনে অক্ষম, সেইবপ নিবৃত্তি- 

মার্গ তোমাদের বংশে অসহা; সেই নিমিত্ত নারী-সেবার জন্য কম্মা 

গৃহস্থ ভাণে শিখা ও ষজ্ঞোপকীত ইন্দ্রির়পরতার আবরণ ক'রেছ। 

মণ্ডন। হ্যা হ্যা, বোঝা গেছে বোঝা গেছে, স্ত্রীর ভরণপোষণে অক্ষম 

হয়ে তাকে পরিত্যাগ ক'রে এসেছ । এদিকে শিষ্য করেছ, পু'খির 

ভার বহন ক'রে লোককে ব্রহ্মনিষ্ঠী দেখাচ্চ। 

শঙ্কর। আর তোমারও কন্মনিষ্ঠা কম্মকাণ্ড বুঝতে আমার কিছু বাকী 

নাই! ব্রক্মচধ্য পরিতাাগ ক'রে গুরুসেবার অলস হারে স্বর সেবা 
করতে এসেছ ; আর মধ্যে মধ্যে কিঞিত ঘ্বত দাহন ক'রে কর্্ববীর 
নামে আপনাকে প্রচার কচ্চ। 

মণ্ডন। আরে কৃতদ্ন মুখ; স্ত্রীলোকের গর্ভে বাস ক'রেছিস্, স্ত্রালোকেস 
দ্বার পালিত হয়েছিস্,আবার সেই স্ত্রীলোকের নিন্দা কচ্ছিস্? অকৃ- 

তজ্ঞ পামর 

শঙ্কর । আর তুি পণ্ডিত! স্ত্রীলোকের স্তনপান করেছ, স্ত্রীলোকের গর্ভে 
জন্মেছ, আবার স্ত্রীলোককে ভার্ধ্যারূপে গ্রহণ ক'রে ইন্দ্রিয়-লালসা 

তৃপ্তি কচ্চ। 

মণ্ডন। তুই ব্রাঙ্মণ হ'য়ে অগ্নি ত্যাগ করেছিস্, শাস্ত্রমতে এতে ইন্ত্রহত্যার 
পাতক হয় তা জানিস? 



৯৪ শঙ্করাচর্য:) 
পকপাশিপ শি শততা পা শপ পিপাসা সিপিউিশিসপিসপিসপ পান্টি সস এলি 

সিপিসপিসপপিস্পা পাদপিিপাসপিস্পিসিিসপাটিসপাস্পিসটিস্পাস্পিস্পিস্পাস্পাশপীতি 

শঙ্কর । আমি ইন্দ্রহত্যার পাঁতকী হ'তে পারি, কিন্তু আত্মহত্যা অপেক্ষা 

মহাপাপ আর শাস্ত্রে নাই। তুমি ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের চেষ্টা না ক'রে 

আত্মনাশে প্রবৃত্ত হয়েছ, তুমি আত্মঘাতী। যে আত্মঘাতী, তার 
অস্ুয্যতমোময় লোকে বাস হয়। 

মগ্ডন। তুই চোর, তুই দ্বারবানদের প্রতারিত ক'রে চোরের স্যায় এস্থানে 

গ্রবেশ ক'রেছিস্। 

শঙ্কর । গৃহস্থের অন্নে ভিক্ষুকের অংশ আছে । তুমি ভিক্ষুককে বঞ্চিত 

করুবার জন্য গৃহদ্বার আবদ্ধ রাখো এবং চোরের ন্যায় সেই ভিক্ষুকের 
ংশ ভক্ষণ করে| । 

মণ্ডন। দূর হোক্--ইনি আবার ত্রহ্মবিদ্ ঘতি সেছেছেন। কোথায় 
ব্রহ্ম আর কেথায় তোমার মত মুখ? কোথায় সন্গাস আর 

কোথায় কলি । পরিপাটী ভোজন করে বেড়াবে ব'লে সন্ন্যাসী 

সেজেছ। 

শস্কর। কোথার স্বর্গ আর কোথায় তোমার মত ছুরাচার; কোথায় 

অগ্নিহোত্র বজ্ঞ আর কোথায় ঘের কলিকাঁল; তুমি নারাঁর সহিত 

বিহার কর্বার জন্যে কক্মীর ভাণ ক'বেছ। | 

পুরোহিত । বংস মগ্ডন, আমি তোমার পুরোহিত, আমি তোমার হিতার্থে | 

বল্চি, ইনি ঘতিবেশধারী, তোমার গুহ আগত, এ ভেকের সম্মান 

নুপতি হ'তে সামান্য বাক্তিরও করা কর্তব্য। ইনি কপট ব্যক্তি 

হ'তে পারেন, কিন্ত ইনি যিনিই হোন্, পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে সমাদরে 
ভিক্ষা গ্রহণের জন্য তোমার অন্তুরোধ করা উচিত; এরূপ কটত্বর 

করা উচিত নয়। দেখ তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ, কিন্তু এই বালক সন্ন্যাসী 

_-পরিহাসছলে তোমার কথার উত্তর গ্রধান ক'চ্চেন,তিলমাত্র বিচ- 

লিত নন। তুমি স্ববৌধ, ক্রোধ পরিহার করে এর অভ্যর্থনা করো! 



তৃতীয় অঙ্ক । ৯৫ 
পা পসিস্িলা্পিসিল স্পসপপিসিলাসপিস্সিত ৫৯ পর্ণ উরস পেপার তি কিট ২০৯ সসিতিসিটি পপি দিসি তিনি রী রে 

আমার অনুমান হয়, ইনি সামান্য ব্যক্তি নন, এর ব্যঙ-পারহাসও 

শান্্রসঙ্গত ; এতে বোধ হয় ইনি শান্তরজ্ঞ। 

মণ্ডন। ব্রাহ্মণ, আপনি যথার্থ আজ্ঞ| ক'*রছেন। ( শঙ্করাচাধ্যের প্রতি ) 

হে যতি, অগ্য আমার গৃহে ভিক্ষা! গ্রহণ করুন। 

শহ্কর। পগ্ডিতপ্রবর, আমি সামান্য ভিক্ষার জন্য আপনার নিকট আগত 

নই, আমি সদ্ভিক্ষার কামনায় সমাগত । আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত 

হোন, এই আমার প্রার্থনা । কম্মকাণ্ড আপনার প্রিয়, কিন্ত বেদাস্ত- 

সিদ্ধান্ত আমার জীবন । আমার ষাঁচ এ, তর্কে আমায় পরাজয় ক'রে 

আমায় কম্মকাণ্ডে লিপ্ত করুন; আর আপনি যদি পরাজিত হন-_ 

আমার ব্রহ্মাদবৈত মৃত আশ্রয় করুন। পণ্ডিতবর, বিচারে প্রবৃত্ত 

ভোন, নচেৎ আমার নিকট আপনি পরাজিত স্বীকার করুন, আমি 

প্রত্যাবর্তন করি । 

মণ্ডন। যতিবর, অনুমান হয়, আপনি সম্প্রতি এ প্রদেশে আগত । যদি 

অনন্তদেব, কনাদ, গৌতম প্রভৃতি আমার সহিত বাঁদান্বাদে ইচ্ছুক 

হন, আমি পরাজিত--এরূপ বাক্য কথনও আমার মুখ হ'তে নিঃস্ত 

হবে না। আমি উপযুক্ত তার্কিক চিরদিনই তত্ব করি। সানান্য ব্যক্তির 

সহিত তর্কে আমার তৃপ্ধি জন্মে না। যোগ্য পণ্ডিত উপস্থিত হ'লে 

গ্রক্লত বেদমার্গ কি, তা প্রতিষ্টিত কর্বার নিমিত্ত আমি সর্বদাই 

ব্যাকুল। মপাস্থ স্থির করুন, আমি বিবাদে প্রস্তুত । 

শৃঙ্কর। পণ্ডিতবর, এক নিবেদন, বিবাদে যাঁর পরাজয় হবে, তিনি 

নিজ মত পরিত্যাগ ক'রে বাদীর মত গ্রহণ ক'ব্বেন। যদি আমি 

পরাজিত হই, আমি সন্ন্াসআশ্রম পরিত্যাগপূর্বক শিখা ও যজ্ঞো- 

পবীত পুনর্বধার ধারণ ক'রে আপনার ন্যায় গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ ক'রুবো। 

আর য্যপি আপনি পরাজিত হন, শিখামগুনপূর্বক আমার নিকট 



৯৬ শঙ্করাচাষ্য « 

ক 

সন্্যাস-আশ্রম গ্রহণ ক*বূবেন । ষে ব্যক্তি পরাজিত হবেন, তিনি অপরের 

শিষ্যত্ব গ্রহণে কুষ্ঠিত হবেন না, এরূপ পণ ক'র্তে আপনি প্রস্তুত? 

ম্ণ্ডন। নিশ্য়। আপনি বালক, অনভিজ্ঞতাবশতঃ কজিতে নিষিদ্ধ 

সন্গ্যাসধন্ম অবলম্বন ক'রেছেন। আপনি মেধাবী দেখছি, আপনাকে 

সংসারী ক'র্তে পারুলে সমাজের হিতসাধন করা হবে। কারে মধ্যস্থ 
স্থির ক'বুবেন, বিবেচনা করেছেন? 

শঙ্কর। আপনার গৃহিণী । 

মণ্ডন। উত্তম__উত্তম। আপনি তবে আমার গৃহিণীর গুণব্যাধ্যা শ্রুত 

আছেন? 
শঙ্কর । হ্যা_-তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতী, আমার এইরূপ ধারণা । 

মগ্তন। বিচারের দিন স্থির করুন । 

শক্কর। আমি সর্বদাই বিচারের জন্য প্রস্তুত, দি আপনার অভিমত্ত 
হয়, কল্যই বিচার আরম্ভ হোক্। 

যণ্ডন। উত্তম । আস্ুন__অগ্য কৃপা ক'রে ভিক্ষা! গ্রহণ করুন । 

রি [ শক্ষরাচার্যা ও মননের প্রহ্থ'ন। 

পুরোহিত । এ কি-_এই কি শঙ্করাচাধ্য ! শুনেছি, শঙ্করাচাধ্য হ্বঘং ব্রহ্মাকে 

পরাজয় ক'রুতে সক্ষম। কে জানে-বিচারের ফল কিন্প হয়।, 

খবিন্থু ৭: 

পা পিসপপাপ পিট 

সপ্তম গর্ভীক্ক ! 

বন-পথ । 

(ছুই জন পণ্ডিতের প্রবেশ । 

৯% পাণ্ডতত। আর কোথায় যাচ্চ-কি দেখবে? মগুন্রে গলদেশের 

মাল শুক্প্রায়! মণ্ডন নিশ্চিত পরাজিত হবে। 



তৃতীয় অঙ্ক । ৯৭ 
পিসপশপপিসসপাস্পিশি১পিসি পি পিসসপিসিপি ৯১০৯৭ সউিস্টিসাউি ২ সাদিক 

২য় পত্ডিত। মালা শুগ্রা় কি? 

১ পণ্ডিত। অগুনের গৃহিণী উভয়ভারতী মধ্যস্থা নিযুক্ত হন। গিনি 
ক্থষোগ্য। মধ্যস্থাই বটেন। মগ্ডনের শ্রী বলেন যে, এক পক্ষ তেজংপুঞ্জ 

ৰতি-_নারায়ণ স্বরূপ,আর অপরপক্ষে ম্বামী-_সতী স্ত্রীর সাক্ষাৎ নারা- 

ঘূণ। এইজন্ত কার জয়, কার পরাজয় তিনি মুখে প্রকাশ ক'র্ধে 
অসম্বত। যতির গলায় একটী মালা প্রদান করেছেন, স্বামীর গলাস 

অপর একটা প্রদান ক'রেছেন। যার গলদেশের মাল! অগ্রে শুষ্ক 

হবে, তিনিই পরাজিত প্রতিপন্ন হবেন। আমি মণ্ডনের গলদেশের 

মাল। শ্ক্ষপ্রায় দেখে এসেছি । দেখছি সর্বনাশ হলো, * লঙ্্ 
রাখবার আর স্থান নাই। একজন বালক এসে সমস্ত প্রদেশ জয় 
করে ধাবে, এ অতি অসহ্! বিশেষ মণ্ডনের পরাজয়ে কম্মকাণড 

লোপ হয়ে জ্ঞানকাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হবে; তাহ'লে আর আমাদের 

সম্মান কোথায় থাকবে ! 

২ পণ্ডিত। চলে এলেন কেন? চলুন না দেখা বযাকৃ- শেষ 

কি হয়! চা 

১ম পণ্ডিত। শেষ যা, তা আমি বুঝেই এসেছি । ছুম্মদ বালক- বোধ 

হয় যেন স্বয়ং জৈমিনীকে পরাস্ত ক'বুতে পারে। 

১ পণ্ডিত। তবেকি উপায়? 
১ম পণ্তিত। দেখি কি উপায় ক'রৃতে পারি। বদি কোনরূপে ওর শরীরে 

পাপ প্রবেশ করে, তা হ'লে বিচ্যান্রষ্ট হবে। যাতে গুরু-জআপ্গান- 

দ্বনিত মহাপাপে লিপ্ত হয়, তারই চেষ্টায় এসেছি। 

২ম পণ্ডিত। আপনি এ যতির বিস্ভাবুদ্ধি যেরূপ বর্ণনা করূছেন, ভাতে 

একূপ মহাপাপে লিপ্ত হবার তো কোন সন্ভাবনা নাই। 
১ম পণ্ডিত। দ্ছে। 



৯৮ শঙ্করা চার্যয ॥ 

(শিউলি ও শিউলিনীর প্রবেশ ) 

শিউলিনী । অরে মিন্সে, এখানে তো টাদাকে দেখছি নি, তবে কোন 

বিগে গেল রে? তোকে বন্ন$ আমি ফুল্কে। বনাচ্চি, তুই 

_ বাছার সঙ্গে যা। তুই গেলি নি-_তুই নড়তে লার্লি। 
১ম পণ্ডিত। আরে তুই কাকে খু'জছিস? 
শউলিনী। আমার টাদাকে খু'জছি। হ্যা বাবাঠাকুর, ছেলে-বুদ্ধিতে 

কোন্ বিগে গিয়েছে বল্তে পার? 

১ম পণ্ডিত। ( ২য় পণ্ডিতের প্রতি জনাস্তিকে ) কাকে খুঁজচে জান ?-- 

শঙ্করাচার্যকে । ( শিউলিনীর প্রতি) চাদা তোর কে? তারে 

খু'জছিস্ কেন? 
শিউলিনী। বাবাঠাকুর, সে আমার বাপধন, আমার পরাণের পরাণ, সে 

ঠাদমূডে আমায় মা বলেছে গো, আমার পরাণ জুড়িয়ে গেছে' 
আমি তার জন্যে মৌর ফুল্কো বানিয়েছি, সে খায় নি গো, আমা:: 
পরাণ কৎ কঙ কচ্চে! 

* [২য়পণ্ডিত। সেতোর ছেলেনাকি? 

শিউলিনী। হে গো, সে আমায় চাদমুঙে মা বলেছে, আমার বুক 

জুড়োনো চদা! 

শিউলি। বাবাঠাকুর, আমি ছু কেঁড়ে রস দেবো, আমার চাদা কোঁথ। 
বলে দাও । 

শিউলিনী | অরে চাদা রে চাদা_-খেসে আয়, খেয়ে তবে খেল্তে যাবি। 

১ম পণ্ডিত। তোর ডাদাতো হেথায় নাই। 

শিউলি । তবে কোন্ বিগে গেল বাবাঠাকুর-_কোন্ বিগে গেল? ছেলে 

বুদ্ধি গো_-বাবার খাওয়া-দাওয়! মনে থাকে নি ।1* 

১ম পণ্ডিত। তোরা আমার সঙ্গে আয়, তোদের টাদাকে দেখিয়ে দিই গে। 

্সপসপসিপপসসপসসাসি 



তৃতীয় অঙ্ক । ৯৯ 
পিপিপি সস তাস শা সিসি পা শিপ পাপী সিপাসপ সি 

শিউলিনী। চলো বাবাঠাকুর-_ভলো । মিন্সে তোমায় ছু কেড়ে রস দেবে। 

আমি তার চাদমুডে ছু'খান। ফুল্্কো তুলে দিয়ে পরাণট। জুড়োব। 

১ম পণ্ডিত। আয়। ( স্বগত ) শঙ্করাচাধ্য, এইবার তোমায় বুঝে নেবো। 

২য় পণ্ডিত। (জনান্তিকে ) এ আবার কি কণচ্চ? এদের নিয়ে কোথায় 

যাবে? 

১ম পণ্ডিত। চল না--তোমায় ব'ল্চি। 

[ সকলের প্রস্থান 

অন্টম গর্ভাঙ্ক। 

মণগ্ডনমিশ্রের বাটার বিচার-মণ্ডপ। 

মণ্ডন্মিশ্র, শঙ্করাচাধ্য ও পৃণ্তিতগণ এবং কাগার-অভ্যন্তরে 

উভর্ভারতী। * 

অণ্ডন। শু্ধ মালা মম কণ্ে প্রত্যক্ষ নেহাত, 
পরাজয় বুঝিয়াছি অন্তরে অন্তরে । 

তর্কশাস্ত্রসিদ্ধ তুমি বেদজ্ঞ পাঁণত, 

প্রতি ছত্রে যুক্তি মম ক'রেছ নিরাশ, 

ংশে অংশে করি মম তর্ক-বিশ্লেষণ। 

মহাশয়, জেনেছি নৈশ্চয়, 

সামান্য মানব তুমি নও 3 

মান হত, দস্ত বিচুর্ণিত 

প্রভাবে তোমার যতীশ্বর। 

শকব। কহি আমি সভাস্থলে হে পণ্ডিতবর! 



১৩৬ 

৯৯০ পপাপ্পাসপিসিরাসিপসসিরিসপাস্লি তি পিপি পিসি টি সি 

শঙ্করখচার্য্য | 
স্পী্পা্পাস্পিস্পাস্পাস্াস্রি পালিশ 

তর্ক-ুক্তি-শক্তি তৰ অতীব প্রখর, 
বিদ্ধাবুদ্ধি শাস্ত্জ্ঞানে অদ্িতীয় তুমি। 
পণ্ডিতসমাজ মাঝে কহি সত্যবাণী, 
পরাজিত নহ কোন মতে; 
তর্ক-যুদ্ধে জিনে তোম! নাহিক ভূবনে । 
(কন্ত-_ 

মম সনে তর্ক-যুদ্ধে বাকবিজড়িত 
বুঝ চিতে পণ্ডিত প্রবর । 

তর্ক-যুক্তি__বুদ্ধি-শক্তি বলে, 

জ্ঞান মাত্র স্ত্দক্নের ধন ! 
জ্ঞান__দীপ্ত নহে কদছাচন, 
বৈরাগ্য না করিলে আশ্রয় । 
বুদ্ধিবলে বুদ্ধি প পান 

নিত্য হের শত শত হয়; 
কিন্ত জেনে! বৈরাগোর অমোধ প্রতাপ? 
হৃদি-মাঝে ধরে যে বিষয্-অন্গরাগ, 

তর্কযুক্তি বলে চাহে করিতে স্থাপণ। 
শ্রেয় মাত্র বিষয়-অর্জন । 

স্বার্থ তারে করে প্রতারণা-_ 
বাপ-ষ্জ্ঞে মতি স্বর্ণভ্ুখের কাছ 1) 

মুক্তি তত্বে অস্কদৃষ্টি তার | 
বিবেক আশ্রয়ে হয় স্বার্থ বিদু্সিত ; 

করে সত্য প্রত্যক্ষ অন্তরে | 
যুক্তিবলে প্রতাক্ষ ন! হয় পরাজয়! 



কি 

শঙ্কর 

নণ্ডুন। 

সপ্ন রস 

ততায় তঙ্ ১৬১ 

পপি পিসি পতি পিল পিস পী শিপ শিলসস্ি িস্ সসি ৩ 

বৈরাগ্যে বিজিত তব তর্ক যুক্তি বল। 

প্রতিশ্রত ছিলাম দু'জনে, 
পরাজয় হইবে যাহার, 

সে করিবে গ্রহণ আশ্রম অপরের । 

মান” যদি পরাজয় হইয়াছে তব, 

পণে তুমি বাধ্য মম আশ্রম-গ্রহণে। 

কিন্তু পণে মুক্ত করি তোম! সবার সম্মুখে । 

ষতিবর ! 

হীনজ্ঞান কোন হেতু করহ আমায় ? 
পণে মুক্ত কর যদি তুমি, 

কেন তাহ! করিব গ্রহণ? 

নিরাশ করেছ, আমি বদ্ধ আছি পণে, 

এখনি প্রস্তুত তব আশ্রম-গ্রহণে । 

হে পণ্ডিতবর ! 

স্বাথের প্রভাব জেনে। এতই, প্রবল, 

পরাজদ্ধে অভিমান নহে বিদুরিত ) 

অভিমানে পণে যুক্তি না কর গ্রহণ। 

কিন্ত জেনো-_মমাশ্রম অভিমানহীন ! 

অভিমানহীন বিনা নাহিক কাহার 
সার পন্থ।-__সন্নীস-গ্রহণ-অধিকার ! 

যতীশ্বর, রুষ্ট নাহি হও মম ভাষে। 
দস্ত-অভিমানপূর্ণ নেহারি তোমায়; 

দস্ভে মোরে খণে কর ত্রাণ, 

অভিমানে মম সনে তর্কে বাদী তুমি, 



৩৩২, 

স্মিত 

শ্হ্করাচাষ) । 
সসস্পিস্সিসি সি সিসি সি স্পিিস্পিস্পটি সিসি িস্টাি পাস সি পিপি িপিস্টিশীসি সিসি সিসি সিসি লি সিস্পিস্পিসপিসসি 

অভিমানে সর্বস্থানে করহ ভ্রমণ, 

শিক্ষাদান অভিমান রক্ষেছে নিশ্চস্ব | 

ফদ্ধপি জানিতে তুমি অভিমান কিবা, 

অভিমান হৃদে স্থান না পাইত আর । 

ঈশ্বর-প্রসাদে-_ 

তুমি আমি সমজ্ঞান জন্মেছে আমার । 

ব্যথা পাই হেরি যথা অজ্ঞান-তিমির, 
ষাই তথা ঘোর তম হরণ কাঁরণ। 

সেই হেতু তব সনে ছন্দ প্রয়োজন । 
স্থিরচিত্তে শুন মতিমান, 

জন্ঠবস্ত নশ্বর জানহ সম্রমাণ । 

কম্মজন্ স্বর্গলাভ নশ্বর নিশ্চয় । 

কোটিকল্প স্বর্গভোগে তাহে কিবা ফল! 

কোটিকল্প অস্তে যদি ভোগ শেষ হয়, 

ছুঃখ পুনশ্চয়__ 

পুনরায় কার্ধ-প্রবর্তনা । 
স্বর্গলাভ স্বর্গক্ষয় পুন: পুনঃ হস়্, 

ভাসে জীব অশান্ত এ শ্রোতের প্রভাবে । 

কিন্ত জ্ঞানদীপ্তি পাইলে হৃদয়ে, 

যেই জ্ঞান আবরিত মায়ার প্রভাবে, 
ত্ৰ-স্বরূপ পায় দরশন, 

লভে তায়-_ 

নিত্যানন্দ অনস্তে বিশ্রাম । 

হেন শাস্তি চাহে যদি প্রাণ, 



মগ্ডন। 

২২ পিপিপি 

তৃতীয় অন্ধ । ১০৩ 
ঠা ১৮৯ িপাস্পাসপাস্পাসিসাসিস্পিসিিি পা সিপস্পিসিসটসসপাস্টিল চস পাস আপ 

কর মম আশ্রম গ্রহণ । 

অন্তে নাহি জানে__ 
বোঝে যার প্রাণে 

বোঝে মাত্র সেই জন । 

অবিবেকী জন, 
স্বার্থ তারে করে প্ররোচন 

নির্বাণ মরণ সম। 

কিন্তু যেই ত্রিতাপ-দহনে 

বুঝিয়াছে মনে 

শান্তিলাভ বিন! নাহি যন্ত্রণ। ঘুচিখে 

সেই এই মহা-পন্থা লবে। 

ষাদ ভ্রিতাপ-জ্ালাক্গ 

প্রাণ তব চায়-_- 

কর বিবেক আশ্রয় । 

স্বার্থ হবে ক্ষয়, পু 
আবরিত জ্ঞান-জ্যোতি হবে উত্ভতাসিও , 

শান্তি দেবী বসিবেন হৃদয়ে তোমাক! 

গুরু--কল্পতরু ! 

অহেতুকী কপার আধার ! 

এত কৃপা সন্তানে তোমার ? 
মহাকষ্ট করি অঙ্গীকার, 

এসেছ মঙ্গলদাত। মঙ্গল প্রদানে ! 

চল দেব, দাসে লয়ে শাস্তিময় স্থানে। 



১০৪ শহ্থরোচাধ্য | 
পপি সসিস্ সসসস্সি পাস পেপসি পাস পাস পট নস্সিস্প শিতিসিপান্পিসপিসিপি সি ০০ 

পণ্ডিত । মিশ্র ! তুমি কুহকীর কুহকে কেন মুগ্ধ হ্চ? অনাচারী 

গড সন্ত্যাসী ভোজবিদ্যা বলে তোমায় পরাজয় ক'রেছে । এখনি 

প্রত্যক্ষ দেখবে-_ও সামান্ত ব্যক্তি । 

হগুন। হ'কুহকী বটেন। ধার কুহকে ভূবন মুগ্ধ-_সেই কুহকী ! আর 

সামান্ত কি ব'ল্ছেন, সামান্ত হ'তেও সামান্য ;_-নচেৎ আমার ন্ষা় 

হীনের দ্বারে উনি প্রার্থী হন? (শক্করাচার্যের পুতি ) প্রভু, কুপা 
ক'রে অছ্বৈত-জ্ঞান দান করুন। 

শ্কর। বৎস, এ জ্ঞান-বিকাশের পূর্ধ্বে একটি কাধ্যাহ্থ্ঠানের প্রয়োজন । 

সে কার্ধ্য কাহারও নিকট অতি সহজসাধ্য, কাহারও পক্ষে অভি 

কঠিন। কার্ধ্য-_গুরুবাক্যে বিশ্বা। তত্বমসি বাক্য, গুরুবাকো ঈহ। 

বিশ্বাস ব্যতীত কদাচ ধারণ! হয় না। জেনো, ভব-সংসারেঞ্জকুই 

একমাত্র সারবস্ত ! জ্ঞানদাতা, মুক্তিদাতা, পরমৈশ্বরধ্যাদীতা-- পর, 

ব্যতীত আর কেহই নাই। গুরুবাকো উপলব্ধি হয্ব ষে আমি 

মুক্ত, বন্ধ নই । আমি বদ্ধ, এ কল্পনামান্ত্র। মুক্ত অবস্থাই আমার স্বরূপ 

অবস্থা । গুরুবাক্যে এই পরম অবস্থা দর্শন হয়। মানবের ভিতার্থে 

হায়াধীশ ঈশ্বর, নিজমায়ায় নরন্দহ ধারণ পূর্বক, গুরুভাবে সংসারে 

বিচরণ করেন। অদ্বৈত-জ্ঞান-বিকাশের একমাত্র উপায় গুরুবাকো 
বিশ্বাস। অদ্বৈত-জ্ঞান-বিকাশের পর গুরু অন্তুহিত হ'ন | ভ্রম মোচন 

কর! গুরুর কাধ্য। সেই কার্যাবসানে নিত্য সত্য নিরঞ্জন গুরুদেৰ 

ভার স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। শিষ্যও তখন ছ্বৈত-অবস্থা পর্িতাগ 

ক'রে, স্বরূপ দর্শনে অদ্বৈত-তত্ব উপলব্ধি করে। 

(শিউলি ও শিউলিনীকে লইয়া ১ম পণ্ডিতের প্রবেশ ) 

১ষ পণ্ডিত । আরে মাগী, এই দেখনা, তোর চাদ ব'সে আছে 



তীয় অঙ্ক । ১০৫ 
০০৮ কপির সপিস্পিসপিপিপ সপসিিপাসসস, 

£শউলি। হই যে-সব টিকিবাজ ভটচাজ দেখচি ন1! ভা দেখ ঠাকুর, 

আমার বড় কিছু নেই, আমার কাছে কিছু পাবে নি; তবে রসের 

কেঁড়েটা, ডেলের হাড়টে আর মৌওর কুটি কর্বার চিম্টেট! ; আর 

দেখছ তো-_পাতা শিয়োনো কাপড় পরনে । জ্বোয়ান বউ-বিটী 9 

নেই যে তোমাদের পূজে। কর্তে দেবো । তা! উখান্কে আর ক্যানে 
লিঙ্কে ষাচ্চ? 

১ম পণ্ডিত । আরে দেখ নাঁ-ওই তোর টাদী ছেলে । 

শিউলিনী । আরে হ__হই বটেরে-_হই তো চাদা বসে বটে ' ( নিকট- 

বর্তী হইয়া! ) আরে বাপ্ধন্-__এ বামুনগুলোর ইথানে এলি ক্যানে ? 
আহ্ বাছা, কাল রেতে তো কিছু খাস্নে, লে--এই রসেতে একটু 

গলা ভিজো”-_-এতে বেশী নেসা হবে নি, এক এক চুমুক দে, আর 

গলা ভিজো। ঝাল দে--টকৃ দে কাল রেতে ভাল ক'রেছি রে-- 

শঙ্কর । কেন মা, তুমি এত কষ্ট করেছ? আমি তে। ভিক্ষ। 

ক'রেছি। 

শিউলিনী! ক্যানে? তোর ভিকৃ মাউতে কি গরজ নেগেছে? ষাদিন ৃ 

এই ৰুড়ো-বুড়ী আছে, ত'দিন তুই বসে বসেখা কেন্না ? পাথি-. 

পাখালি স্বা খেতে চাইবি তাই পাবি। বুড়ো ফীদ পেতে 

পাখি-পাখালি খুব বাগিয়ে ধরে। কেনে গাছ-তলায় বসে থাকিস্? 

আমার ধর আলো! ক'রে ঘরকে এসে বোস্্, আর যা মন্কে 

চায়, বল-_রে'দে দিই-_খা। 

শঙ্কর । মা, আমি গৃহী নই, আমি সন্নাসী। 

শিউলিনী। ওরে বাছা, ন্তাসানিসিতে তোর কাজ নাই। ছেলেৰরসে 

স্সাসাট্যাসা করিস্নি। এই দ্যাখনা-মিন্সে স্তাসা কৰে ভোমা 

ম্য়েছে, কাজ কম্দ পারে নি। ' 

শি পিসি পি টিসি সিসি সিসি 



১০৬ শঙ্করাচার্য্য | 
রে নর রে পিপি পাস্তা তাস ৯ পাাসিতাসিপাও পরিপাটি 

শঙ্কর। মা! তোমার আর বাবার পৃথিবীতে তো আর কাজ নাই 

তোমাদের কর্ম অবসান হ'য়েছে। 

শিউলিনী। দেখ, দেখ্_মিন্সে ! ছেলেবুদ্ধি--কি বলে শোন্? বে 
কাজে কাই নি! কাজ কম্ম করুবো নি বাবা তো খাৰ কি বল্ 

ঘরে কি পৌঁতা কড়ি আছে? 

শিউলি। নে মাগি! বকৃবি না খাওয়াবি? হি রাত থেকে 

কিছু খায় নি, তার হু'স্ রাখিস? আর আমায় বল্ছিস্ লাস 

খায়, ্ যাসা খাস্ তুই। 
শিউলিনী। আ আমার পোড়া মু! মউয়োর ফুল্কো! ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে। 

নে বাছা খা। (শহ্করকে স্পর্শ করণ ) ও মিন্সে-_ও মিন্সে, সব 

ফখক হয়ে যাচ্চে । তুই আমি-_-আমি তুই! ও মিন্সে আমি-_ 

আমি-আমি! 

শিউলি । আরে মাগি-_-কোথায় কেরে__কোথায় কে? (শিউলিনীকে 
স্পর্শ করণ) আরে নেই নেই নেই রে! আরে হোই-__ 

সেই! 
১ম পণ্ডিত। যতিবর ! এরা তোমার কে এসেছে? তোমার খাওয়া 

দাওয়া নিয়ে সব এসেছে দেখছি,তুমি খাও। বোধ হাচ্চে 

তোমার আত্মীয় 
শঙ্কর। পরম আত্মীয়! দেখছেন না প্রভু, সাক্ষাৎ হরপার্ববতি ! গুরু- 

দম্পতি ব্ূপে আমায় কৃপা করেছেন! ধার বাক্যের প্রভাবে 

জড় নারিকেল বৃক্ষ মস্তক অবনত ক'রে, আমাম় মণ্ডনের 

আলয়ে উপস্থিত ক'রেছে। মিশ্র, তুমি আশ্চধ্য হ'য়েছিলে, 

দবারবানের! কেন আমায় আস্তে বাধা দেয় নি। তোমার গৃহপার্খস্থ 

নারিকেল বৃক্ষ মস্তক অবনত ক'রে তোমার প্রাঙ্গণে আমায় 



তৃতীয় অহ্ক। ১০৭ 
প্পিসিপাস্পাশাশাাসিসিশিস্পিস্ সপ স্শি স্পাশ্পিসিপিশস্পিিসিসপিন 

উপস্থিত ক'রেছে। বৃক্ষের উপর আধিপত্য-লাভ আমি এই গুরুর 
কৃপায় প্রাপ্ত হয়েছি । 

'শিউলি। অদ্বিতীয় অখণ্ড সচ্চিৎ সৃখরূপ। 

 শিউলিনী। শিবোহহং শিবোহহং এই তো। স্বরূপ ॥ 

১ম পণ্ডিত । একি ! একি কোন কুহক নাকি? সামান্য শিউলি-শিউলিনীর 
মুখে একি উক্তি? তবে তো এই মহাপুরুষের অহিত ইচ্ছায় 

মহাপাপে লিপ্ত হয়েছি ! প্রভু, প্রভু রক্ষা! করুন ! 

শঙ্কর । 'কেন মহাশয়, আমায় কি নিমিত্ত স্তি ক'চ্চেন? 

১ম পণ্ডিত। গুরুদেব, আমায় পায়ে ঠেল্বেন না। আমার ন্যায় মহা- 

পাপীকে উদ্ধার করাই আপনার প্রশংসা । শুন্ুন__আমি কিরূপ 

পাঁপাশয় ! আপনি শিউলির নিকট যে বৃক্ষ অবনত কর্বার মন্ত 

শিক্ষা করেছিলেন, তা আমি জান্তে পারি। যখন মণ্ডন 

পরাজয়প্রায় বুঝলেম, তখন এই শিউলির উদ্দেশে গিয়ে-_এই 

শিউলিকে লয়ে এসেছি। আমার মনে মনে কল্পনা! ছিল, ষে 

এই ত্রাঙ্মণ-সভাস্থলে আপনি এই শিউলির সম্মান ক'র্তে পার্বেন 

না। আর শিক্ষাদাতার সম্মান না ক'রলেই আপনি শক্তিচ্যুত 

হবেন। এই অভিপ্রায়েই আমি এই শিউলি-শিউলিনীকে লঃয়ে 
আসি। কিন্তু আমি অজ্ঞান! আমি জানি না যে, জীব-শিক্ষার্থে 

--এই সুক্তাত্মা পুরুষ-প্রকৃতি-_-শিউলি-শিউলিনীবূপে অবস্থিত। 
বখন আপনার শিক্ষাদীতা--তখন এরা সামান্ত নয়--এ জ্ঞান 

আমার জন্মায় নি। এক্ষণে আমার নয়ন উন্মীলিত। এ সমস্ত 

আপনার কপা। যখন কৃপা করে দর্শন দিয়েছেন, তখন পদে 

স্থান দিন। ( পদধারণ ) | 
সকলে। জয় শঙ্করাচাধ্যের জয়। (সকলের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ) 



১০৬৮৮ শহ্করাচাম্য | 

দীপা পর পাস ০৯৮ িপিপসিস্ির্পিস্পিস্পিসিটিস্পিস্পিসপিসিাীলিসাতিি পি পিন রর 

হণ্ডন। প্রভূ, দাসকে গ্রহণ ক'রে সেবায় নিযুক্ত কর্ুন। 

শঙ্কর। চল বৎস, সকলে একত্রে পরমানন্দ উপভোগ করি। 

সকলে। সচ্চিদানন্দ শিবোহহং__সচ্চিদানন্দ শিবোইহং । 

€ উভয়ভারতীর প্রবেশ ) 

উভদ্ব। যতীশ্বর । আমার ম্বামীকে নিয়ে কোথায় যাও? ( পথ রু 

করিয়া দণ্ডায়মান ) 

শঙ্কর । (স্বগত ) শিব শিব !_-দেবী সরস্বতী বিষ্ব উৎপন্ন ক'রূলেন। 
উভয় । যতীবর, আপনি জ্ঞানী, আমার স্বামীকে পূর্ণ পরাজয় করে" 

নাই। আমার স্বামী পরাজিত, কিন্তু শান্্রতে আনি তা 
অদ্ধাঙ্গ, আমায় পরাজয় ক'রে আমার স্বামীকে ল'য়ে যান্। 

শঙ্কর। স্ত্রীলোকের সহিত তর্ক কিরূপ সম্ভব? 
উভয়। যতীশ্বর, আপনি তে। অবগত আছেন, যাজ্ঞবৃন্ধ গার্গীর সহিত 

ও জনক স্ুলভার সহিত বাদে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন। 
শঙ্কর। হ্যা মা যথার্থ ঝলেছেন। যিনি অদ্বৈতমতের বাদী, তিনি 

পুরুষ হ'ন আর স্ত্রী হন, তার সহিত আমি তর্কে প্রস্তুত । 

আপনি প্রশ্ন করুন, আমি যথাসাধ্য উত্তর প্রদানে ঘত্ববান হই । 

উভয় । স্থন্দর কাকে বলেন? 
শঙ্কর | এক সচ্চিদানন্দই স্থন্দর ! অপর স্থন্দর কি? 

উভয় । রমণীতে কি সৌন্দর্ধ্য নাই ? 

শঙ্কর। সেই অতুল সৌন্দধ্যের বিন্দুমাত্র, এবং সেই তাঁরই প্রভাবে 
ক্ণস্থায়ী। শ্রী, সৌন্দর্য, মাধুর্য, সমস্তই সেই বৃহৎ বস্তর অংশ। 
যাত্র সেই-_আর কোথাও ত কিছুই নাই। 



তৃতাঁয় অস্ক। ১০৯ 
1 

উন্ভম্ন। তবে নারীর হাঁবভাব-_-নারীর সৌন্দর্য কিছুই উপলব্ধি করেন 

নাই ? 
পন্ধর। সামান্য বিষয়_-ওর উপলব্ধির তো! বিশেষ প্রয়োজন নাই। 

একের উপলব্ধিতেই ত সমস্ত উপলব্ধ হয়। আমরা বুথা সময় ব্যয় 
কর্চি। আপনার কি শাস্্ীয় প্রশ্ন আছে--করুন। 

টভর। আমার স্বামীর সহিত বিচারে আপনি যে সমস্ত শান্জ্ঞ,এই 

পারণ আমার জন্মেছে । তবে কাম-শাস্ত্ের আলোচন। আমার 

স্বামীর সহিত হয় নি। বলুন--কামকল! কিনূপ ও কন্স প্রকার এবং 

ভার আধার কি? নর-নারীতে তার কিক্ধুপ অবস্থান ? 

গহ্বর | (স্বগিত) সন্গ্যাসীগণের ধশ্মবিরুদ্ধ প্রস্তাব। কিন্তু যখন ৰাদে 
প্রবৃত্ত, একে নিরস্ত কর! আবশ্ক | (প্রকাশ্তে ) দেবি! মাসান্তে 

আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবো । আমাম্ম এক মাস কাল সময় 

প্রদান করুন। আপনি অবগত আছেন, বাদান্বাদে এরপ প্রথ৷ 

প্রচলিত আছে। 

উত্ভপ্ন। ভাল, আপনি সময় গ্রহণ করুন। 

পাপ শিপসপটিলাস্পাস্পিসিস্পাস্পা পাপা 

[ শঙ্করাচার্ধোর প্রস্থানোদ্য ম। 

বগডন। গ্রতু, সন্তানকে ভুল্বেন না। 

শঙ্কর । চিন্তা দুর করো, সকলই সময়সাপেক্ষ ? সময়ে দেবদেব তোষার 
ঘনোবাঞ্ছ। পূর্ণ ক'ব্ৰেন। 

[ প্রস্থান। 



রও 

চতুর্থ অক্ষ & 

প্রথম গর্ভাঙ্ক। 

পর্ববত-শৃঙ্গ | 

শঙ্করাঁচার্ধ্য, সনন্দন, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্যগণ। 

সন্ন্যাস-আশ্রম মণ্ডন না করিলে গ্রহণ, 

জ্ঞানকাণ্ড হবে ন। প্রচার । 

কিন্তু মহাবিস্র তাহে বাগ্দেবী ! 

মগুন-গৃহিনী রূপে দেবী সরম্বতী, 

কামশাস্ত্র লয়ে ছন্দ মম দেবী সনে। 

কিন্তু কামচিন্তা যোগীদেহে অতি অনুচিত, 

হয় তায় সন্যাস পতন। 

করি পরকায় আশ্রয় গ্রহণ 

কামশাস্ত্র করিয়ে অঞ্জন, 

পরাজিব মণ্ডন-পত্বীরে ) 

তাহে হবে মিশ্রের সম্পূর্ণ পরাজয় । 



শ পাস্পাপিপাসিস্পিলা পাশাপাশি শশা 

* সনন্দন | 

শঙ্কর । 

চতুর্থ অঙ্ক । 

কম্মকাণ্ড করিলে খণ্ডন 

জ্ঞান্কাণ্ড ধর! মাঝে হইবে প্রচার । 

( নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়। ) 
যোগ দৃষ্টে করি বিলোকন, 

আসি ওই নরপতি মুগয়। কারণ__ 

পাম্পপীশী 

' মহাশ্রমে হইয়াছে তন্গ ত্যাগ তার। 
ওই দেহে এখনি পশিব। 

চল বৎস, অদূরস্থ পর্বত-কন্দরে, 

সাবধানে কর রক্ষা যতি-দেহ মম। 
মাসান্তে এ দেহে পুন করিব প্রবেশ । 

প্রভূ, পরকায় প্রবেশ শরবণে 

হয় মম আতঙ্ক উদয় । 

পশি পরকায়-__ 

যোগীতেষ্ঠ মীননাথ মুগ্ধ হন তান, 

কামরূপা কামকল! রমণী-প্রভাবে । 

যোগীশ্বর শিষ্য তার গোরক্ষনাথ নাম, 

বিশেষ প্রয়াসে মুক্তি দানেন গুরুরে । 

ত্যজ ভয় না করো সংশয়, 

মুগ্ধ নাহি হব কদাচন। 

বাঞ্ছ৷ মম বিষ্যা-উপাঞ্জন, 

কামতৃপ্তি বাসনাবজ্জিত চিত। 

যেই জন বাসনা-বঞ্জিত, 

কদাচিত ন| হয় মোহিত । 
ব্রজধামে কৃষ্ণলীলা! দৃষ্টান্ত তাহার। 

১১১ 



১১২ আছারখচাগা | 
াস্টিন্দিী সিসিক 

সনন্দন । প্রভু, শুনেছি শ্রীমুখে, 
মহ। বলবান্ কাম মোক্ষপথে অব্রি ! 

কামচচ্চ। কাম-আলাপনে জন্মে সংস্কার, 

বহু জন্ম গ্রহণের হেতু তায় হম্ব। 
শঙ্কর । শান্্মত বাক্য তব হে তীব্র সন্থ্যাসী ॥ 

কিন্ত বৎস, করহ শ্রবণ” _ 
দেব-প্রয়োজনে মম ধরা আগমন, 

কায়মনোবাক্যে যাচি জীবের কল্যাণ! 

করেছি উচ্যম । 
বদি তায় দৈব বিডম্বনে 

কোন ক্রমে বিক্প হস্ম মম, 

বদি পশি পরকায় সংস্কার পরশে আমাক, 

বুঝিব অস্তরে, 

দেবকাধ্য উদ্ধারের তরে 

করিবারে মানবের হিত 

সহি যখোচিত মহামায্াছলনা-প্রভাবে 1 

শুন বস,.নিজ ব্যার্থ দিব বিসঙ্দ্বন, 

যে ভয় সে হয় কাম-বিছ্য। করিব অর্জন 1 

দেবকাধ্য সাধনের তরে 

না হব পশ্চাদপদ্দ আত্মবিসঞ্জনে ! 

হয় বৎস, হৃদয়ে উদস্ক 
দেবদেব পদাশ্রিত আজি, 
সংস্কার কভু ন৷ স্পর্শিবে, কাধ্যসিছ্ষি হবে » 

নির্কিষ্নে পশিয়ে পুন এ যোট্-শরীরে, 



ছু অন্ক। ১১৩ 
শশা সিসি সিস্ট সিসি সিসি সিসি সিসি স্স্পিস্পিস্পিস্পিস্কিসসিপ সিপাসপি 

পুরি যে হা? অকিৰ প্রচার । 

এস বৎস, গুঞ্ধ খঃনে রাখিব শরীর, 

সাবধানে গৌরণে রাখও সবে মিলি । 1* 

নন্দন | হৃদিকম্প হয় প্রভু, সঙ্কল্পে তোমার ! 

পক্কর। চিন্তা কর দূর, চল পর্বত-গহ্বরে । 

[ সকলের প্রস্থান ।! 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক | 

| বনস্থলী। 

সজ্জিত চিতা-পার্থখে অমরক হৃপতির মৃতদেহ । 

উভয় পার্থ সরমা, অগ্বালিকা প্রভৃতি রাণীগণ, সম্মুখে 

মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি । 

রমা। (মন্ত্রীর প্রতি ) বাবা, তুমি সুযোগ খ্ব্্ী, রাজ্যভার তুমিই 
গ্রহণ করো; আমি বম্ণী, রাজ্য পরিচালনা তো৷ আমাতে সম্ভব নয়। 

আমি উদ্ধাহের দ্রিন পণ ক'রেছিলেম যে আমি জীবনে-মরণে মহ?" 

রাজের সঙ্গিনী । মহারাজ আমায় ছেড়ে যাবেন, তা তো কদাচ হবৰে 

না। আমি সহমরণে যাবো, তার উদ্যোগ কর। 

অন্যান্ত রাণীগণ। দিদি, আমর| তোমার দাসী, আমাদের ছেড়ে 
যেও না। 

ন্ী। হায় হায়! কি কুলগ্রেই মহারাজ মৃগয়! যাত্র। ক'রেছিলেন । 

নরম । বাবা, প্রাতঃকালে হাসি মুখে বিদায় নিয়ে এলেন, স্থ্্যান্ত ন! 

হ'তে চন্্মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়লে! । হায় হায়, আমাদের মত্ত অভা- 
৮ 



১১৪ লোহা 1 
এপস পিপিপি পিটিশ সিটি শিস তিতাস ২ সাস্পিপা ভিসিস্পিস্পিস্পিস্পিশ্ািশ্িস্পিিি পিউ 

গনী কি কেউ জনগ্রহণ করেছে! এজাল! কেবল অনলে ল নির্বাণ 

হওয়া সম্ভব । | 

ব্রাহ্মণ । মন্ত্রী মশায়, আর কেন-_শবদেহ চিতায় উত্তোলন করুন। 

সরম। ।* বাবা অপেক্ষ। করো, আমি সহমৃতা৷ হব। 

ব্রাহ্মণ । মন্ত্রী মশায়, য1 হয় শীদ্র করুন। দ্বাদশ দণ্ড অতীত হয়েছে, আর 

শব-দেহ রাখা উচিত হএ। বিলম্ব হ'লে প্রেত আশ্রয় ক'রতে পারে । 

মন্ত্রী। (সরমার প্রতি ) মা, দেখুন দেখুন__মহারাজ যেন চক্ষু উন্মীলন 

কচ্চেন! দেখুন দেখুন-_মুখের ভাবের পরিবর্তন দেখচি। মা, 

আপনি মুখে একটু জল দেন তো। 
সরমা। মা ছুর্গা, ছুর্গতিনাশিনী, মা রক্ষা করো! 

রাজদেহে শঙ্কর । এ কি-কোথায় আমি--এরা কে। 

সরমা। মহারাজ দেখুন, আমরা আপনার চরণের দাসী । 

শঙ্কর | ম্হামায়ার কি প্রভাব! কিছিলেম, এত আমার স্থান নয়। 

নিদ্রাবস্থা কি জাগ্রত, অবস্থ।! (প্রকাশে ) তোমরা কে? 
সুরমা । মহারাজ, চিন্তে পাচ্ছেন না? আমরা আপনার দাসী । 

শঙ্কর | হ্যা সত্য সত্য, আমি কে? | 

সরমা। মহারাজ স্থির হ'ন, আপনি মৃগয়ায় ক্লান্ত হ'য়ে মৃচ্ছ্ণাপন্ 

হয়েছিলেন । 

স্পন্কর। হু” রাজকায়ে-_রাজা_-চলো গৃহে যাই। জীবের গর্ভ- 

বাসের পর স্বৃতি থাক! অসম্ভব । চলো চলো--অহো মহামায়ার 

কি ভীষণ প্রভাব ! 

*্ (যৃতগাজার প্রেভাকার প্রবেশ) 

কে তুমি? মৃত রাজার প্রেতাত্মা ! এ দেহে আর তোমার অধিকার 

নাই। 
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সরমা। মহারাজ, কি বলছেন? 

শক্কর। না ক্ষিছু না। (প্রেতাজ্সার প্রতি ) দেহের মমত। এখনে। 

তা করে। নি! যাও, দেবদেবের কৃপায় প্রেতদেহ পরিত্যাগ 

ক'রে দিব্যদেহ ধারণ করে।। যতদিন তোমার দেহ ভোগ করি, 

তত কল্প তুমি স্বর্গভোগ করে।। কি হলো-_-কে আমি? আমি 

রাঁজা, এই সকল রাজ্ঞী। এসেো--এসে। প্রেয়সী, গৃহে যাই চলো । 

| ( উপবেশন ) 

পরমা । মহারাজ, স্থির হোন-স্থির হে।ন। 

এক্কর। চিত্ত! কারো! না, আমি সবল হয়েছি, এসে প্রিয়ে | 

(গান্রোখান করণ ) 

লিক | ( জনান্তিকে সরমার প্রতি ) দ্রিদি, একি কোন প্রেত আশ্রয় 

করছে? 

শ্চর | না না, প্রেত দেহ-মমতা ত্যাগ ক'রে হ্বর্গলাভ করেছে | ]* 

»*** [সকলের প্রস্থান । 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।% 

শঙ্করাচাধ্যের বাটীর সম্মুখ । 

জগন্নাথ ও মহামায়। 

জগন্নাথ । হারে তুই কেমন পতীটে বল? মাগীর হাল্টা দেখছিস? 

তবু তোর মনে ছুঃখু হয় নেই? মর্বার আগে এক দিনকে ক্ষুদে 

দাদাকে লিয়ে আয়। 

* খময় সং কবে অনিন্রকালীন এই দৃস্ পিতা হয় । 
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মহামায়া । সে এখন রাজা হয়েছে, তাকে আন্বো কি ক'রে? 

জগ। তবে তুই কিসের পেত্বী? তুই যে বল্লি, মায়ের কাঁছকে আস্বে 
মৃহা। সময় হ'লে আস্বে। | 

জগ। তোদের আবার কেমন সময় ? মাগী মলে এন্টন কি কর্বি? 

মহা । আমি থাকতে মরবে কেন ? 

জগ।' তুই থাকৃতে যদি মরে নি, তবে তুই মলি কিসে ? 
মহা। আমি তো মরি নি, আমি অনাদি। 

জগ । তুই তো ভারি মিছকতুরে, তোর কথায় প্রত্যয় আর থাক্বে 'প। 
মহ।। কি ক'রে জান্লি--আমি ম'রেছি? 

জগ। জ্যান্তে। মান্ধষ আর কে কোথায় পেত্বী হয়? 

মহা। আমি তো পেত্বী নই। 
জগ। তোর বাপ পেত্রী। 
মহা। আমার তো বাপ নাই। 
জগ। না থাকে €মই, আমার কথ! একটা শুন্বি? 
সহা। কি বল? ্ 

জগ। ক্ষুদে দাদ কোন্ খানে আছে, আমায় বলে দে । 

মৃহা। মে এখন অমরক রাজা হ'য়েছে। 

জগ। ভূতে চিন্তে পারে £ 

মহা । তা পারে। 

জগ । তবে ধর, আমার ঘাড়টা মুচুড়ে,ধরে মেরে ফেলে ভূত ক'রে নে 

মহা। কেন--ভূত হয়ে কি করবি? 

জগ। কি ক'র্বে তা তখন তোকে শুনোবো। ক্ষুদে দাদাকে এনে 

মাগীকে দেখাবে! | 

মহা। ছিঃ ছিঃ-ভূত হ'তে আহে! 
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গ। ত। তোর কি বল্ না-_আমার যদি এখন সথ হয়। তোর ছিঃ 

ছিঃক্কারে আর কাজ নেই। আমায় ভূত ক'রে দে, মাগীর ছুঃখু 

সার আমি দেখতে লাড়চি। আমি ক্ষদে দাদাকে বাড়ীতে 

আন্বো। টু 

সহ! । তোর কথায় সেআম্্বে কেন? 

ভগ। এস্বে, এসবে, আমি তার কাছে গিয়ে বলবো) “আমি তোর 

জগ! দাদা, আমার কাধে চেপে সেখানে একবার বেড়াবি চল্” 

চখোচখি হলে সে আমার কথা আর ঠেল্্তে লাড়বে। ধর্ ধর 

ঘাড়ট। মুচড়ে ধর 

মহা। জগন্নাথ, তোমার যে প্রেম, তুমি মুক্তাত্মা ; তোমার উপর আর 

আমার অধিকার নাই। 
জগ। হ্যাদে তুই ও সবকি বলিস্ বলতো? ক্ষুদে দাদার কাছে শিখিস 

নাকি? 

মহা। সেনা শেখালে আমায় কে শেখাবে বল। 

জগ। আচ্ছা, তার ম! মাগীর উপর তোর দরদ হয় নি ক্যানে? 

মহা। দরদ নাহলে আমি সেবা ক'রতে আসবো কেন? 
জগ। তোর ছাই দরদ! মাগীর আকারটা দেখছিল? তবু একবার 

ছেলেটাকে এনে দেখাতে লাড্্লি ! 

মহ|। কেন আনি না! জানো? যে দ্রিন ছেলের সঙ্গে মাগীর দেখ। হবে, 

সেদিন মার শরীর থাকবে ন|। 

জগ। নাথাকে নাই থাকৃবে, বেঁচে আর কি কচ্চে, না হয় একবার 

টাদমুখ খানা দেখে মর্বে। 

মহাঁ। সময় নাহলে তো আর দেখা হবে না। 

'জগ। তোরে লাঁড়লুম, তোর £ছ'দেো! বখ। কে »ঝবে বল্? 

মে 
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( বিশিক্টার প্রবেশ ) 

বিশিষ্টা। মা, তুমি কে? আর আমার সঙ্গে প্রতারণা করো না। তুমি 
সামান্যা নও, যদি রূপা ক'রে দর্শন দিয়েছ, পরিচয় দিয়ে রুতাথ 

করো । 

মহা! কেন মা, আমি তে। তোমায় বলেছি, আমি তোমার মেয়ে । 

বিশিষ্টা। না মাঃ আমায় ভশড়িও না । আমি স্বপ্রে দেখেছি, তুমি আমার 
শঙ্করের অদ্ধাঙ্গ। আমায় ন্বপ্পেকে বলেছে, আমার শঙ্কর আর 

তুমি ভিন্ন নও । তুমি পরিচয় না দাও, আমায় বল--সত্যই কি দেব- 
দেব আমার জঠবে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন ? 

মহা। মা, দেবদেব তো স্বয়ং তোমায় এ কথা ব'লেছেন। 

বিশিষ্ট । তবে কেন ম। আমার পুত্র-জ্ঞানে এ যন্ত্রণা? তবে কেন আসি 

তার চাদমুখ একদণও ভুলতে পারি না? তবে কেন আমি এ মহা- 

মায়ায় আচ্ছন্ন; আমি কতদিনে মুক্ত হব মা! আমি তো দেহ 

হ'তে পৃথক হ'য়েছি, তবে কেন দেহ ছেড়ে যেতে পাচ্চি ন|। 

মহা। মা, তোমার যে কামনা,--তোমার পুত্রের হাতে অগ্নি নিয়ে. 

ভশ্ব ক'রুবে। | 

বিশিষ্ট 11 দত্যই কি আমার বাসনা পূর্ণ হবে? 
মহা। দেবমন্দির চলো মা, দেবদেব স্বয়ং তোমায় এ কথা ঝল্বেন। 

বিশিষ্ট] । না মা, তোমার কথাতেই আমার প্রত্যয়; তোমীর কথা আর 

দেবদেবের কথা পৃথক নয়। তোমার কথাতেই আমার তৃতীয় চক্ষ 

উন্মীলিত হ'য়েছে। আমি মা মায়ার প্রপঞ্চ বুঝেছি; মায়া কেন 

বল্চি, তোমার প্রপঞ্চ বুঝেছি । আমার একটা সাধ পূর্ণ করো? আমি 

তোমায় স্বচন্তে রাঙ্গ। জব! দিয়ে সাজাবো। এসো মা, ঘরে এলো । 
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মস তুই পেত্ী পে ধর দেখছিস-__ম! কত আদর কচ্চে ! 
জগ) না না, য। যা-তুই পেত্বী ল'স। 

[ বিশিষ্টা ও তৎপশ্চাৎ মহাষায়ার শ্রস্থান। 

ঈগ। ওটা কে বটে? ক্ষদে দাদাকি বে করেছে? না, এ তো ধাড়ি 

মাগী! তবে এ কে? ওই-__ওই--যেন যেন--মনে মনে আঁচ দিচ্ে। 

মানা বল্ে__মহামায়া? অগা! ওই বেটা সব ঘৃরোয় নাকি? ক্ষুদে 
. দাদ! যে-_বল্তো, ওই মায়ায় ঘুরপাক খাওয়ায়। যা থাকে বরাতে, 

পরের মেয়ে মান্বে। নি, ওকে চেপে ধ'রুবো, ব'ল্বোঁ_বল্ বেটী 

তুহ কে? 

[প্রস্থান। 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক | 

অমরক রাজার অস্তঃপুর-সংলগ্র উপবন। 

অমরক রাজদেহ।শ্রিত শঙ্করাচাধ্য | 

| নিদ্রাগত অভিভূত প্রায়_- 

স্বপ্নীচ্ছন্ন রয়েছি কোথায়? 

দিবানিশি কি যেন রয়েছি ভূলে ! 

সৌদামিনী-ঝলক সমান 

হয় কভু আলোকিত প্রাণ, 

যেন কোন জ্যোতি-মূর্তি হেরি বিচ্যমান,-- 

হয় তায় আকুল অন্তর 

আছি যেন আবদ্ধ পিঞুরে ! 
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মহাপ্রাণী রয়েছে শরীরে, 

কোন্ পথে যায় সে বাহিরে, 

প্রবেশে বা কোন্ পথে! 

একি ! কেবা আমি-_ 

আছি বদ্ধ এই ক্ষুদ্রকায় ! 

জ্ঞান হয় ব্রন্ধাণ্ড ব্যাপিয়ে মম স্থান । 

€ সরমা, জন্ালিক! প্রভৃতি রাপীগণের রঙ্গরস সহকারে প্রবেশ) 

লরমা। এ কি মহারাজ, এইখানে পালিয়ে এসেছ? তা যাও--আ 

তোমার সঙ্গে কথা কব না-_ আমরাও চল্ুম | 

শঙ্কর়। শুন হুবদনি, হয়ে! না মানিনী, 

কামকলা-বিহারকুশলা, 

মাগি পরিহার, সমযোগ্য যোদ্ধা তব নই। 

বিশ্রাম কারণে, এসেছি এস্থানে, 

দীক্ষা পুনঃ করিব গ্রহণ । 

পুন কিবা নবরঙ্গ দেখিব রঙ্গিণি। 

দেখ দেখ হ'তেছে ম্মরণ-__ 

কোথা--কোথা-একি ঘোর আবরণ! . 

লরয। | ( জনান্তিকে ) বোন, তোর! মহারাজকে নিয়ে উপবনে যা । আছি 

ম্ত্রীমহাশয়কে ভাক্তে পাঠিয়েছি, মহারাজের বনে মৃচ্ছাভ 
হ'খে যেবূপ অবস্থা হয়েছিল, এখন মাঝে মাঝে আবার সেই অবস্থা 
দেখছি । 

ঘন্বালিকা। দিদি, দিবাবাত্র অন্তঃপুরবাসে হয় তে। মহারাজের মস্তিস্ক 

ক্ষীণ হয়েছে । বলে কয়ে মহারাজকে রাজকাধ্যে পাঠান যাক । 
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| সরমা। না দিদি, এর বিশেষ তত্ব আছে। আমরাই পরাজিত, এতে 

| মস্তিষ্ক বিকল কি নিমিত্ত হবে? অবশ্যই এর কোন গুহ্ৃকারণ 

আছে। মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ কর্বার প্রয়োজন। 

শহ্কর। পর্বত কন্দরে নিবিড গহ্বরে 

কই__কোথা-_করি অন্বেষণ। 
[প্রস্থান। 

অন্বালিকা। একি! এ যে কোন যোগীর পূর্বস্থিতি বোধ হচ্ছে ! 

সরম!। আমারও সেইরূপ অনুমান হয়। যাও, মহা-উদ্দীপক স্থরা' আমার 

ঘরে আছে, নিয়ে পান করাও । 

অন্বালিকা। তাতেই বা কি ফল হ'বে, বুঝতে পারি না। স্থরাপ্রভাবে 

মহারাজের তে। ক্ষণিক চঞ্চলতাও কখন দেখি নাই। 

সরম!। যাঁও যাও, মন্ত্রী আস্চে। 
[ খন্বালিকার প্রথা 

ৃ (মন্ত্রীর প্রবেশ ) 

স্ত্রী। জননী রাজরাণী, ব্রাহ্মণের আশীর্ববাদ গ্রহণ কণ। 

লরমা। মন্ত্রী, মহারাজের প্রতি লক্ষ্য করেছেন? যেদিন মহারাজ 

মুচ্ছাগত হন, তার পর হ'তে মহারাজকে কি পূর্ববৎ দেখছেন ? 

ন্ত্রী। মা, আমরা রাজকন্মচারিগণ মিলিত হ'য়ে গোপনে এই পরামর্শ 

ক'রেছিলেম। পূর্বে রাজকাধ্যে মহারাজ এরূপ পারদর্শী ছিলেন না» 

শান্ত্রীলাপে পণ্িভমগুলী পরাজিত। মা, আপনি কিরূপ লক্ষ্য 

করেছেন ? | 

স্র্মা। নন ইনি পুর্ব হৃপবর। 
_াবিপদ সময় 

তাই কহি মন্ত্রীবর লাজ পরিহরি-_ 

সপিস্টিসপিস্িসটিকিপস্প তত 
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শঙ্করাচাব্য ! 
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যদিচ বিলাসে মগ্ন দিবস যামিনী, 

রঙ্গরস-কৌতুক-কলাপে রত, 
কিন্ত কোন আসক্তি হেরি নে কভু 

পূর্ব্বে ন্পবরঃ 

ব্যথিত হতেন চারু কটাক্ষ-প্রহারে | 

এহব থেন শিক্ষার কারণ, 

শিক্ষার্তিয় বালক যেমন, 

অবিচল কটাক্ষ ঈক্ষণ |করে ! 

অ্জস্পর্শে নাভি শিহরণ, 

পুরুষ-উচিত নাহি আগ্রহ কথন, 

মুগ্চচিভ নভে সুরাপানে । 

আসক্তিবিহীন, 
কামিনীর গর্বৰ হয় লীন, 

শতনারী ঈধ্যাহীন প্রভাবে রাজার । 

লয়ে কুলবতী গোপিনী যুবতী, 
শ্রীপতির রাঁসলীল। বিহারের প্রায়, 

নারীসনে বিহার রাজার । 

জনে জনে মানি পরাজয় ; 

ঈর্ধ্যানেত্রে না চায় যুবতী 

পরম্পর প্রতি, 

মনোরথ পূর্ণ সবে রাজার সেবা । 

কভু নৃপমুখে শুনিয়ে বচন 

কাপে প্রাণ মম! 

যেন কোন পূর্বস্থতি হয় উদ্দীপন, 



মৃন্ত্রী। 

সরম। 

বিমন সতত হেরি। 

, চতুথ অঙ্ক। ১২৩ 
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তেই জ্ঞান হয়, 
বুঝি যতীশ্বর কোন মহাশয়, 

পশি মৃত নৃপতির কায় 

ভোগ-ইচ্ছা! করেন খণ্ডন | 

বুদ্ধিমতী সরম্বতী সম তুমি রাণী, 
ক'রেছ স্বরূপ অনুমান । 

তবে কি উপায় 

যোগীবরে আবদ্ধ রাখিতে নৃপদেহে » 

হইয়াছে বুঝিবা সময়, 
ভোগ অবসান প্রীয়, 

ভোগ-অন্তে প্রবেশিবে নিজদেহে । 

কর বৎস উপায় বিধান, 

আত্মহার। মোরা সবে; 

নিশিদিন আশঙ্কায় বিকল অন্তর | ্ 

মন্ত্রী। মা, আমরা মন্ত্রণ। ক'রে চতুর্দিকে দূত প্রেরণ ক'রেছি, ষথায় শব- 
দেহ পাব, তখনই তা দগ্ধ ক'রৃবে। প্রতি শবদেহের সূল্য শত- 

মুদ্রা, আর যোগীর শবদেহের মূল্য সহস্র মুদ্রী ঘোষণা ক'রেছি। উপ- 

ত এ উপায় ভিন্ন অপর কোন উপার তে। লক্ষিত হচ্চে না । 

সরম|। বাবা, এ কার্য আমাদের পূর্বেই কর! উচিত ছিল। যেরূপ 
লক্ষণ দেখছি, বহুদিন যে যোগীশ্বর এ দেহে অবস্থান ক'বু- 

বেন এরপ সম্ভব নয়। পূর্বস্থতি জাগরিত হলেই যোগীবর নিজ- 
দেহ গ্রহণ ক'রুবেন। তৎপর হন, অগ্ভই দূত নিযুক্ত করুন। 

মন্ত্রী! হ্যাম! সত্বর হওয়াই কর্তব্য) কয়দিন কয়েকজন যোগীপুরুষ 
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মহারাজের অনুসন্ধান কচ্চে, আমি তাদের রাজপুরে আসা নিবারণ 

করেছি; বোধ হয়, এই যোগীবরেরই তারা শিষ্য, গুরুর সন্ধানে 

এসেছে । যেব্পপ গোরক্ষনাথ মীননাথের অনুসন্ধানে এসেছিলেন । 

সরমা ! সতর্ক থাকুন, কোনরূপে না৷ রাজদশন পায় । 

[ উভয়ের উভয় দিকে শ্রস্থান ! 

পঞ্চম গর্ভান্ক | 

নগরপ্রান্তে পথিপার্স্থ বটবুক্ষতল। 

শান্তিরাম প্রভৃতি শঙ্করাচাধ্যের শিষ্যগণ। 

€(গণপতির প্রবেশ) 

শীস্ত। দেখ দেখ, আমাদের সেই সহাধ্ায়ী গণপতি নয়? ওহে গণ- 

' পতি-_গণপতি-_ 

গণ। (স্বগত ) এই মজালে! সেই শান্তে বেটা! 

শান্তি । কি হে গণপতি, চিন্তে পাচ্চনা নাকি? 

গণ। তুমিও চলেছ, আমিও চলেছি, চেনাচিনিতে কাজ কি£ 

শাস্তি। কেমন আছ? 

, গণ। তোমরা কেমন আছ? বাবা, আমি সাফ বুঝে চলে এসেছি, 

কিছু পেলে? না জল তোল! আর পা টেপাই সার ! 
শাস্তি। ভরপুর পেয়েছি, গুরুদেবের সংসারে অভাব কিসের? 

গণ। তা তো! বটে, অভাব য| অন্ন-বন্ধ্ের ! 

শান্তি। তুমি কোথাও কিছু পেলে নাকি? 
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গণ। কোথাও কিছু নেই__বুঝলে ? সব কক্কিকারী ৃ বুদ্ধির জোরে যে 

ষা কিছু ক'রে নিতে পারে। 

শান্তি। তোমার তো বুদ্ধি কিছু কম নয়, কিছু বাগালে ? 

গণ। বাগাবে। কি, তেমন বাগমাফিক চেল1 পাচ্ছি নে, নইলে এখানে 

যোগাড় খুব ছিল। 

শান্তি। বল না, আমরাই ন। হয় তোমার চেল। হচ্চি। 

গণ। ভাই, তা যদি হও, তাহলে বাপের কাজ করো । 

শান্তি। কি ষোগাড়টাই বলে।? 

গণ । দেখ, এ দেশে রাজ! বেটা মরে গিয়েছে মনে ক'রে চিতেয় চড়াতে 

যাচ্ছিল,খামকা বেটা বেঁচে উঠেছে । এই না-_নগরে দিবারাত্র আনন্দ 

চলেছে । সন্গযাসী-ফকিরের খুব আদর, রাণীদের কাছে পর্যযস্ত 

যেতে পারে । আর রাণীরা খালি ওষুধ খুঁজচে, কিসে রাজাকে 

বশ করতে পার্বে। রাণী প্রায় এক হাজার-_পরম। সুন্দরী ! ধাগ্সা 
ধুপ্লি লাগাতে পার্লে ছু'চার বেটা হাতেও লাগতে পারে। তোমরা 

যদি আমার শিষ্য হয়ে আমায় জাহির করো, তাহখলে বেশ মজায় 
সব থাকা যায়। কামিনী চীও-_কামিনী, কাঞ্চন চাও-_কাঞ্চন, 

দব ঝকম সজ| চলে । আর পরম মান, রাজার মাথায় গিয়ে 

পাদাও। 

শান্তি। শ আমরা শিষা হব কেন, তুমি কেন আমাদের শিষ্য 

হও না? 
গণ । আরে শোনো। না, আমি যে তেমন তোমাদের মত মন দিয়ে বুলি- 

গুলো শিখি নি। তাই মনে কচ্চি, আমি থাকবো মৌনী, তোমরা 

সব বুলি ঝাড়রে। ছুই এক পাই ব্খর! বেশী চাও, তাও নিও) 

শান্ত। রাঁজার সঙ্গে আলাপ ভয়েছে ? 

পিটিসি সি ৯ তি তি সি পাছা পিপিপি সিসি 



১২৬ শহ্করাচাধ্য | . 
স্িসশি সাি পিসি সি সিটি সিসি 

৯ সিসিক াশপাসিসিসপিও সাস্পসিসএিসি পা পাস্পিসিপাশিপিস্পাসিনিত 

ণ। সেযে। নাইবা বাবা! রাজা খালি অন্দরে নি নিন আছে 

দিনরাত সরাব চ'ল্চে- আমোদ চ'ল্চে-_গান ৮" ল্চে। 

শান্তি। রাজার সঙ্গে কেউ কি দেখা ক'র্তে পারে না? 
গণ। ছু'একটা গাইয়ে-গুণীকে কখনো ডাকে । অ্ত্যাপী-ফকিরের রাজার 

কাছে ঘেস্বার যো নাই; মন্ত্রী বেটার! খেদিয়ে দেয়। বড় মজার 

দশ-_বুঝলে, একটা মড়া--একশো একশো! টাকায় বিকোয়; 

সন্ন্যাসী-মুদ্দোরের দাম হাঁজার টাকা । 

শান্তি। মুদ্দোর নিয়ে কি করে? 

গণ! কিজানি বেটা বাপের পিপি চড়ায়। তিপান্তর মাঠে রাবণের 

চিতের মত চুলি জল্চে, ঝুপঝাপ ক'রে দিনরাত গড়া এনে ফেল্চে । 

(সননদনের প্রবেশ ) 

গাস্ত। (সনন্দনের নিকটবর্তী হইয়। জনাস্তিকে ) সনন্দন, গুরুদেব 

এইস্বানে নিশ্চয় আছেন । 

ননন্দন। ( জনাস্তিকে ) আমারও তাই অন্রমান হয়| নগর ভমণ ক'রে 

_. দেখলেম, পুরবামীরা দিবারাত্র আনন্দে মপ্ল--কোথাও রোগ, শোক) 

দৈন্াত1 নাই, অতি সুবাবস্থায় রাজ্য পরিচালিত । *[ প্রজাগণ পরম্পর 

ঈ্ধযা-ছেদবর্জিত, যেন এক পরিবার হয়ে একত্রে বাস কচ্চে। 

প্রান্তরে, উপবনে দেখ লেম_ সাময়িক শল্লা, সাময়িক ফল-পুষ্প 

অপধ্যাপ্তরূপে ধরণী উৎপাদন ক'রেছেন। 

গণ। (স্বগত )কি বলাবলি কচ্চে! (গ্রকাশ্তে। কিহে তোমাদের 

আচাধ্য এখানে এসেছেন না কি? 

সনন্দন। তিনি কামরূপী, সর্ঝস্থানেই বিরাজমীন। ( জনান্তিকে শান্তি ' 

রামের প্রতি) এসো, রাজার সহিত কোনরূপে সাক্ষাৎ কর! 

প্রয়োজন। 
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গথ। ওহে স্নন্দন_-ওহে সনন্দন ! নাঁ_পন্সপাদ না বলে রে বুবি উত্তর 

দেবে না? 

সনন্দন | না, তুমি পদ্মপাদ বলে! নাই, তোমার সঙ্গে আলাপ কা'রূবে। না। 
( জনান্তিকে শান্তিরামের প্রতি ) এসো, রাজার সহিত সাক্ষাতের 

কিরূপ উপায় হর দেখি । বোধ হয়, মহাপুরুষ যে রাজদেভে প্রবেশ 

করেছেন, কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি তা অনুমান করেছেন, সেইজন্য 

শবদেহ দাহন কচ্ছে। শীঘ্র গুরুদেব সশরীরে না প্রত্যাগমন ক'রূলে 

বিপদের আশঙ্ক। আছে। | 
[ গণপতি ব্যতীত সকলের প্রস্থান। 

গণ। ব্যাটার! কি বলাবলি করুলে ; কি দীওয়ে ফির্চে | এ সেই তান 

বাটা, বে বাটা শঙ্করাচাধ্যের তত্ব করে। গুরুজি, গুরু্গি, 

শোনে শোনো 

€ উগ্রভৈরবের প্রবেশ ) 

উগ্র। কি বল্ছ? | 

গণ। ঘদি দুটো একটা বিদ্ধে ছাড়ো, তু তুমি যা খুজচ, আমি ব'লে দিই। 

উগ্র! আমিকি খ'জচি? কি বলে দেবে? 

গণ। আরে আমায় চিন্তে পাচ্ছ না? কাশীতে তোমার সঙ্গে দেখা । 

আসি শঙ্করাচার্যের শিষা ছিৈম, তুমিও ত্লী বইয়ে নিয়েছ । তৰে 

তোমার কাছে ঢং ঢাংটা শিখে নিয়েছি বটে, তাইতে একরকম চলে 
যাচ্ছে । 

উগ্র। না, আমি আর তার অনুসন্ধান করি না। 

গণ। বাব, আমার চেয়েও সাফ মিথ্যা ঝাড়তে জানো । তা শোনো, 

শঙ্ষব্লাচাধ্যের শিষোরা সব এসেছে, এইখানেই শঙ্কবাচার্ধা কোথায় 

আছে। 
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ডগ্র। আচ্ছা, তুমি আমার নিকট কি বিগ্ভ! চাও? 

গণ। এ ভেল্কি বিগ্ভা,_ধূলোকে সোণা কর। শেখাবে? 
উগ্র। হা শেখাবো। তুমি যদি আমি যেরূপ বলি সেইরূপ করে আম 

কাধ্যের সহায়তা করে| । 

গণ। কি করুতে হবে বলো ? 

উগ্র। কিন্তু দ্রেখো, যদি আমার সহিত প্রতারণা করো, কি আমা 

মন্ত্রণ প্রকাশ করো, তা'হলে তোমার নিস্তার নাই; স্বয়ং শিব 

তোমার রক্ষা ক'রূতে পার্ুবেন না। আমার শক্তি দেখো-(ধূলিমু? 

লইয়! সম্মুখস্থ বটবৃক্ষে নিক্ষেপ ও বৃক্ষের জলিয়া উঠা, পুনরায় ধৰি 

নিক্ষেপ ও বুক্ষের পূর্ববাবস্থা প্রাপ্তি) 

গণ। তুমি আমার ধরম বাবা, তুমি যা! ঝল্বে, আমি তাই শুন্বো। 
উগ্র। এই পুষ্পটী লয়ে রাণীর কাছে যাও। 

গণ। বাবা, দরাজ তে। হুকুম দিলে, আমায় ঢ,কৃতে দেবে কেন? 
উগ্র। এই তোমার মন্তকে সিন্দুরের টিপ দিচ্চি, কেউ তোমায় নিবাঁ- 

রণ কারুবে না। (টিপ দেওন ) 

গণ। (স্বগত ) বাবা! এ বেটা আচ্ছ। বৃজরুক তে। | বেটার কাছে 

থাকৃতে হলো । তবে মলমৃত্র ঘটে, মড়া খায়, এতেই বেটার কাছ 

থেকে সরে প'ড়েছিলুম | 

উগ্র। কিভাবছো ? 

গণ। বাব!, তোমার গোলাম বাবা, তোমায় প্রাণ স'পলুম বাবা, আমি 

নৌণ। করা বিচ্যে-টিছ্ে চাই না, সিন্দুর পড়াটা শিখিয়ে 

দ্রিয়ো। যেখানে সেখানে যেতে পারলেই, আমি একরকম চালিয়ে 

নেব। এখন কি কারুতে হবে বল? 

উগ্র। রাণীকে এই ফুলটা দাওগে। (পুষ্প প্রদদীন ) ব'ল,_-এই ফুল 



চতুর্থ অঙ্ক । ১২৯ 

রাজাকে স্থ'কৃতে দিলে রাজা তার বশীভূত হবেন, আর কয়েকটী 
রমণী তার নিকট পাঠাবো, তাদের অষ্টপ্রহর যেন রাজা সঙ্গে 

থাকতে দেন। বলো,তা"হলে আর রাজশরীর ত্যাগ ক'রে যোগী নিজ 

শরীরে যেতে পার্বে না। 

গণ। বাবাঠাকুর, ব্যাপারখান! কি? 
উগ্র। পরে জান্বে; যাঁও__-আজ্ঞামত কাধ্য করো! । 

[ গণপতির প্রস্থ ?ন। 

নিশ্চয় রাজশরীরে শঙ্করাচার্ধ্য প্রবেশ করেছেন । রাজাকে বলি 
দিতে পার্লেই যোগীবরকে বলি প্রদান করা হবে, আমি অষ্টসিদ্ধি 
লাভ করবো । এখন যাই, অবিগ্তা-শক্তির নায়িকাগণকে আবাহন 
ক'রে রাজসমীপে প্রেরণ করি। তারা অমাবস্তা! পর্য্যন্ত রাজাকে 
মুগ্ধ ক'রে রাখতে নিশ্চয় পার্বে। 

[ প্রস্থান। 

( সবন্দন, শাস্তিরাম ও শিব্যপণের প্রবেশ ) 

সনন্দন। ভাই সর্বনাশ! কোন প্রকারে তো রাজদর্শন পাওয়া গেল 
না। সন্গ্যানীর রাজার নিকট যাওয়া! একেবারেই নিষেধ । গুরুদেব 
তো দেখছি, মহামায়াঈ প্রভাবে রাজশরীরে আবদ্ধ হ'য়েছেন। 
এদিকে তো শবদেহ দাহনের আজ্ঞা প্রচার হয়েছে । কি জানি, যদি 

কোন সচতুর দূত গুরুদেবের দেহের সন্ধান পায়,_-তা'হলে তো 

দেহ দগ্ধ হবে। আমাদের মধ্যে যারা দেহরক্ষার্থে নিযুক্ত আছে, 
তার! তো! রাজশক্তি প্রতিরোধ ক'র্তে পার্বে না । বিষম সঙ্কট 

উপস্থিত। গুরুদেব স্বয়ং ন! উপায় ক'রূলে তো! উপায় দেখছি নে । 
প্রভূ, আশ্রিত সন্তানগণের প্রতি বিরূপ হবেন ন1! প্রভু, স্বয়ং উপায় 

উদ্ভাবন করুন। | 
৯ 



১৩০ শঙ্করাচাষ্য ৷ 
সস্তা পিপিপি 

( মহামায়ার প্রবেশ ) 

মহা ।-- গীত । 

প'রলে পরে সাধের বাধন; খুললে খোলে না। 

কাটা দিয়ে কাটা তোল! কথায় চলে না॥ 

মোণায় লোহায় ঘসে ঘসে, তবে লোহার শেকল খসে, 

যত্বে গড়ে সোণার শেকল, কিন্তে মেলে না 

সে শেকল শক্ত লোহার, অশতে অণতে বীধুনি তার, 

হার বলে পরেছে গলে, অমূনি ফেলে না ॥ 

লোহার শেকল মনে হ'লে? তখন চায় নে শেকল খোলে; 

চেনে, যে চোক পেয়েছে, চোক না পেলে, না ॥ 

সনন্দন। দেখ__দেখ ভাই, এ তো সামান্য রমণী নয়! সঙ্গীতের ভাবে 

বোধ হয়, যেন সাধনপ্রথা সম্পূর্ণ অবগত। সঙ্গীতচ্ছলে আমাদের 

উপদেশ প্রদান কণরূলে; যেন_ বিগ্যামায়ার সংঘর্ষণে বিদ্যাষায়া ও 

অবিগ্ঠা-মায়া পরস্পর ধ্বংস না হ'লে জীবের চৈতন্যলাভ হয় না। 

( মহামায়ার প্রতি ) মা, তুমি কে গা! ? 

মহা। তোমাদের মা। 

সনন্দন। যদি মা, এ মহাবিপদে আমাদের উপায় করুন। 

মহা। তাই তে৷ এসেছি । এ বেশে রাজদর্শন পাবে না, এনে! তোমাদের 

গায়ক ও যন্ত্রী সাজিয়ে দিই। 
সনন্দন। মা, আমরা তো। যন্্রবিদ্যা ও সঙ্গীতবিষ্যা কোন বিগ্যাই অবগত 

নই। 
মহা। এসো, আমি তোমাদের শিখিয়ে দেবে! । 

সনন্দন। (অন্যান্য শিষ্যগণের প্রতি) এসো ভাই। 



এপ্টিপপ পি পিটিসি পলা পীর শিশির পিপিপি 

চতুথ অন্ক। ১৩১ 
স্পীস্পীস্পিসসস্পি সিসি, 

শাস্তি। কি হেঃ এ উন্মাদিনীর সঙ্গে কোথায় যাবে? আমাদের 

একদিনে সঙ্গীতবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যালাভ হবে না কি? অপর উপায় কর! 

কর্তব্য । 

সনন্দন। ভাই, তোমরা প্রত্যক্ষ মহাদেবীকে চিন্তে পাচ্ছ না? 
ইনি ব্যতীত উপায় নাই। 

শান্তি। তবে চলে।। তুমিই আমাদের নেতা, যেরূপ ঝ্ল্বে তাই 
করুবো। 

[ সকলের প্রস্থান। 

ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক । 

অমরক রাজার বিলাস-গৃহ | 

সরম। ও অন্বালিকা। 

সরমা । রাজাকে ফুলটা স্থকতে দেবো কি ন| ভাব্্চি, কি জানি 
যদি কিছু অনিষ্ট ঘটে । আমার এ সন্গ্যাসীকে বিশ্বাস হয় না। 

অশ্বালিকা। ফুল স্ুকে কি আর অনিষ্ট হবে? 

* সরমা। অবশ্য কোন অবিগ্যাশক্তির প্রভাব এই ফুলে আছে। এ 
সন্ন্যাসী শক্তিসম্পন্ন আমার ধারণ] হয়েছে, কিন্তু এ শক্তি সংসারের 

অহিতসাধক। যদি কোন যোগীরাজ মহারাজের শরীরে সত্যই 

প্রবেশ ক'রে থাকেন, তিনি রাজদেহে অবস্থান করুন, এই আমাদের 

কামনা; কিন্তু তার কোন অশিষ্ট না ঘটে । যোগীর অনিষ্টসাধনে 

মহাপাপের সঞ্চয় হয়। 

 অশ্বালিকা। দিদি, যে পথে চলেছ সেই পথেই চলো। যোগীরাজকে 



১৩২ শহরাচাধ্য । 

রাজদেহ হ'তে বহির্গত হ'তে দেওয়া কোনরূপেই উচিত নয়। তা, 

হলে আমাদের বৈধব্য ঘটবে, রাজ্য ছারখারে যাবে । যদি উপায় 

থাকে, কেন না করবো । তোমার যদি ভয় হয় আমায় দাও, আমি 

ফুল সেখকাচ্চি। 

সরমী। কিন্তু ]% এই যোগীর নিকট কি প্ণ করেছি জানো ? যদি 

আমাদের কার্ধযসিদ্ধি হয়, মহারাজকে নিয়ে ঘোর শ্মশানে উপস্থিত 
হ'তে হবে। দাস-দাসী কারেও সঙ্গে নিতে পার্বো না। 

অন্বা। সে তখন দেখা যাবে। | ৰ 
সরমা। ফুল সেঁকাতে চাও সৌকাঁও। কিন্তু বোধ হচ্চে সন্ন্যাসী 

কাপালিক। কাপালিকদের রাঁজবলি, যোগীবলি প্রয়োজন হয়। 

অন্বা। না না, তোমার ভাই সকলকেই সন্দেহ। আমরা কেঁদে কেটে 

ধরেছিলুম, তাই আমাদের প্রতি কৃপা ক'রেছেন। 
মরমা। আচ্ছা ভাই তোমার কথাই শুনি, ফুল সেণকাবো। 

€(অধরক রাঙ্জদেহাজ্রিত শঙ্করাচার্যযের প্রবেশ) 

শস্কর। দেখ দেখ স্বপ্নের সংসার, 

স্বপ্ন বিন! কিছু নহে আর ! 

ভোজবাজী প্রায় 

এই আছে এই কোথা যায় 

নির্ণয় ন। হয় কিছু তার ! 

বুঝ কিব' স্বপ্নের প্রভাব ! 
স্বপন-গঠিত বহে অনস্ত সময় ; 

স্বর্গ মত্ত্য রসাতল- অনন্ত এ স্থান, 

সমুদয় স্বপ্র-বিনিশ্মিত । 



চতুর্থ অস্ক। ১৩৩ 

ব্যোম সম।রণ স্থল জল চন্দ্রম! তপন, 

অনন্ত অনন্ত বিশ্ব স্বপনে স্রজিত। 

ঘোর হ্বপ্না 

স্বপ্ন মন_ স্বপ্ন বুদ্ধি--স্বপন সকলি ! 
সত্য কিব1 কে জানে সন্ধান ! 

কেব। জ্ঞানবান 

সত্য-তত্ব করিবে প্রচার ; 

কেমনে এ স্বপ্রঘোর হবে বিদলিত! 

পরমা | মহারাজ দেখুন, কেমন স্ন্দর ফুল-__কেমন স্ন্দর আন্রাণ। 

শঙ্কর। (ফুল লইয়া আত্রাণ পূর্বক ) কে বলে স্বপ্র--এই তো, এই তো! 

সব বি্যমান--এই তো সুন্দর সংসার ! 
সরমী। মহারাজ, ফুলটা স্থন্দর নয়? 

শঙ্কর । ফুল নহে স্থন্দর স্থন্দরী__ 
তব করম্পর্শে সুন্দর কুস্থম, 

তোমার অধর-রাগে রঞ্তিত প্রস্থন, 

সৌরভ-_পরশি তব কর, 
সৌন্দ্ধ্য-গঠিত তব কায়। 

এসো প্রিয়ে বিলম্ব না সয় । 

অধর-স্ধার আশে তৃষিত এ প্রাণ, 

শিরায় অনল খেলে কটাক্ষে তোমার, 

আলিঙ্গনে কর স্থশীতল । 

আন স্থরা_আন সুরা জ্বলুক অনল, 

ভোগত্ৃা-হুলাহল হউক্ প্রবল, 
ভোগমাত্রসীর বস্ত মানবজীবনে। 



১৩৪ শঙ্করাচার্য্য । 
এসপি সিসি সিসি পিসি পাসিসিসপাািসিসিসিিসসি পিসপিস্পিসপিসিসপিসিস্িস্িস্পিস্পিস্পিসিসিীপিপািসিিিসপিসসি পিশপিস্পিস্িস্পিসপাসি পিছপা পাসিপিাসিপসাসিদাসি তাস 

( নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি ) 

মরি মরি বামাক-বিনিঃস্যত কি সুন্দর গান! 
অনিলে মিশিল যেন! 

সঙ্গীতনিপুণা কেবা সহচরী তব? 

বিমুদ্ধকারিণীগণে আন সন্গিধানে । 

অন্বালিকা। ( নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া সরমার প্রতি জনাস্তিকে ) দিদি, 

বোধ হয় সন্ধ্যাসী যাদের গান ক'র্তে পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন, 

তারা আস্চে। 

£ উগ্রভৈরব-প্রেরিত অবিদ]-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ ও নৃতা-গীত) 

চাদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, বইছে মলয় বায়। 

সোহাগে গাইছে পাখী, চকোর উধাও ধায়॥ 

অবশে এলোকেশে, অরুণ আখি চায় আবেশে, 

কীচলী পড়ে খসে কাতর পিপাসায় । 

ভরা লাবণ্য জলে, তর রঙ্গে চলে, 

ৃ হিল্লোলে কমুল দোলে, উথ্লে মধু যায় ॥ 

শঙ্কর । মাত প্রাণ, কর পান আনন্দলহরী, * 

গাও গাঁও, স্থরাপাত্র দেহ বিধুমুখী ; 

তোল তান-_মত্ত কর প্রাণ 

বয়ে যাক বিলাসনিঝর। 

( বিদাাসঙ্জিণীগণ সহ মহামায়া ও যন্ত্রহন্তে সনন্দন, শাস্তিরাম প্রভৃতি 

শঙ্করাচার্যোর শিষাগণের প্রবেশ ) 

গীত। 

কা তব কান্ত! কন্তে পুত্রঃ, সংসারোইয়মতীব বিচিত্র: | 

কস্ত ত্বং বা কৃত আম্াতস্তত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ 



চতুর্থ অঙ্ক। ১৩৫ 
০৯০৮১ ৯পসশিপাািপীসিপসিসপাস্িসাস্পা পে শসিসসিসপ পিসি শিশির শিশাসপিপি 

ম। কুরু ধনজনযৌবনগর্বং হরতি নিমেষাৎ কাল: সর্ববম্। 
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশ্ বিদিত্বা ॥ 

নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্। 

ক্ষণমিহ সঙ্জনসঙ্গতিরেকা, ভব/ত ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥ 

যাবজ্জননং তাবন্মরণং, তাবজ্জননী-জঠরে শয়নম্। 
ইতি সংসারে স্ফকটতর-দৌষঃ, কথমিহ মানব তব সস্তোষঃ ॥ 
দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ। 
কাল: ক্রীভৃতি গচ্ছত্যায়ুন্তদপি ন মুঞ্কত্যাশীবায়ুঃ ॥ 

সরবরমন্দির-তরুমূলবাসঃ, শষ্য! ভূতলমজিনং বাসঃ। 

সর্বপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ, কস্ত সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥ 

অষ্ট কুলাচলাঃ সপ্ত সমুদ্রাঃ, ত্রহ্মপুরন্দরদিনকর-রুদ্রাঃ। 

ন ত্বং নাহং নায়ং লোকন্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥ 

বালন্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ | 

বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোইপি ন লগ্নঃ ॥ 

সূ শঙ্কর | একি একি, ঘোর আবরণ ! 

সত্য বোধ অনিত্য ত্বপনে ! 

কি ঘোর ছলনে-_ 

রয়েছি আবদ্ধ এই স্থানে ! 

বিশ্বব্যাপী আত্মাবদ্ধ এই ক্ষুব্র দেহে। 

( অবিদ্যাসঙ্গিনীগণের গীত ) 

রমণী রমণকুশল। | 

করে সুরা পেয়লা ভরা নয়ন বিলোল।, 

শিহরে আবেশ ভরে স্ুরত-বিহবল! ॥ 

শঙ্কর । যাও যাও__ 

ছি 



শহ্করাচাধ্য । 

নাহি আর মাধুরী এ গীতে, 
জ্ঞানারুণে বিকসিত চিত-শতদল ; 

বিদূরিত অবিদ্যা-অশাধার। 

আর বন্ধ রাখিতে নারিবে। 

দেহ হ'তে পৃথক তো আমি ! 

কিন্ত কোথা পথ? 

কোন্ পথে হব বহির্গত? 

অবিষ্ভাসজিনীগণ। মহারাণী মহারাণী-_এদের তাড়িয়ে দেন, নইতে 

সর্বনাশ হবে । 

মহামায়া ।- ( অবিদ্যাসজিণীগণের প্রতি) 

এসো, মেশো আমার শরীরে, 

আর কার নাহি অধিকার । 

কালগত স্থদিন আগত, 

নাহি রবে মায়ার প্রভাব আর। 

এসো! বিগ্যারূপে হই পরিণত; 

ত্যজি স্থান নাহি যথা অধিকার। 

। বিদ)। ও জবিদ্যাসঙ্গিনীগণের পরস্পর মিলিত হইয়া মহামায়ার সহিত প্রস্থান । 

শহর | সত্য সত্য, এই তো নেহারি-_ 

মন নিজ স্থান পরিহরি 

ভমে গুহ-লিঙ্গ-নাভিস্থলে, 

কাষপূর্ণ স্থান,_পাশবীয় ইচ্ছার প্রস্থৃতি। 
এই কলুষিত স্থানে ভ্রমে সদা মন ! 
সামান্ত মক্ষিকা যথা পুরীষ-প্রয়াসী, 



চতুর্থ অন্ক। ১৩৭ 
সি িিসিসিসিসিসিসিি 

সেই রূপ নিম্ন পন্মদলে ভ্রমে মন, 

জড় প্রান্ন নাহি কোন জ্ঞান। 

হৃদ্পদ্ম-_-ষথা! ত্রক্ষ-জ্যোতি দীপ্তিমান-__ 

বারেক ন! উঠিবারে চায় ! 
উঠ মন! তুমি মধুমক্ষিকার প্রায়, 

হৃদ্পম্মে বসি হের, 

উর্দে পদ্ম কমাঝে রাজিত যোড়শদলে ! 

শুন শুন ব্রক্মগাথা হইতেছে গান, 
অন্য শব্ধ স্ন্ধ সমুদয় । 

উঠ উচ্চতর ভ্র-্বয় মাঝে_ 

নেহার ঘিদল পদ্ম দামিনী-গঠিত যেন, 

জ্যোতিশ্ময় স্থান ! 

হও স্থির! হের মন-_ 
কিব। ব্যবধান 

তুমি আর সহশ্রার পদ্ম মাঢুঝ ! 

কর ষট পদ্ম ভেদ, 

্রহ্মরদ্ধে, হের মুক্তি পথ ! 
ব্রহ্মরদ্ধে, পথ-_ব্রহ্গরন্ধে পথ ! 

চল পল্মপাদ-_- 

[ ব্রহ্মরন্ধ ভেদ কিয়]: শঙ্করাচাব্যের অমরক-রাজদেহ পরিত্যাগ করণ এবং 

শঙ্করাধ্যের শিষ্যগণের প্রস্থান । 

সরমা। সর্বনাশা হলো-- সর্বনাশ হলো ! 

কে আছ, রাজবৈদ্যকে সংবাদ দাও। 



১৩৮ শঙ্করাচাষ্য। 
২০৯টি সিিিশিসিশিপীপিপিপিপিপিসিপিসি স্পা সিসি 

সরম। । কারে সংবাদ দেবে ? যোগীরাজ রাজদেহ পরিত্যাগ 

ক'রেছেন। এসেো। আমরা! প্রস্তত হই, চিতানলে বৈধব্য-ন্ত্রণ। 

নিবারণ ক'বৃবো। চলো, রাজদেহ তুলসীমঞ্চে লয়ে যাই। 

, মণ্ডন। 

হারার 

সপ্তম গর্ভাঙ্ক । 

মণ্ডনমিশ্রের বাটা । 

ম্গুনমিশ্র 

এতদিন একমশ্লোতে বহিত সময়, 

অন্তরের দ্বন্দ মম না ছিল কখন; 

এবে সন্ধিস্থলে উপনীত জীবন-প্রবাহ। 

* অজানিত বিস্তৃত সম্মুখে পন্থাদ্বয়,__ 

একদিকে টানে বাসনায়, 

অন্য দিকে বৈরাগ্যের আকর্ষণ । 

আকর্ষণে ছিন্ন হয় বাসনা-বন্ধন, 

কিন্তু বাজে বেদন। হৃদয়ে । 

সত্যজ্ঞান করিতাঁম যাহা? 

স্থশোভিত সুন্দর সংসার, 
বিবেক দেখায় তাহা প্রপঞ্চ কেবল ! 

মহা ছন্ব_হয় তাহে আকুলিত মন | 

সত্যমূর্তি হেরি হয় ভয়ের সঞ্চার। 

প্রপঞ্চ সকলি! 

জ্ঞানালৌক-ঝলকে ব্যথিত হয় প্রাণ! 



চতুর্থ অঙ্ক । ১৩৯ 
পিস্থি্থি্্িিস্ সি স্তিস্িসিসিন্সস্া াত 

সত্য মূর্তি মনোহর বিবেকী নয়নে, 
বাসনা জড়িত চিত করে বিচলিত । ]* 

(উভয়ভারতীর প্রবেশ ) 

উভয়। কি মিশ্র মশায়, আমায় ছেড়ে যেতে চান-_যাবেন, তার আর 

ভাবনা কি? কিন্তু আচাধ্য আমায় না পরাজিত করলে আমি 
ছেড়ে দোব না। আমার সহিত মাসান্তে বিচার ক*ব্বেন বলে- 

ছিলেন । কিন্ত,কই, এক মাসের অধিক তো অতীত হ'য়েছে । তবে 

আর কেন, এসো--যেমন ছিলুম, তেম্নি থাকি । 

মণ্ডন। আমার ইচ্ছা বটে, কিন্তু যেমন ছিলুম, তেমন আর থাকবার 

উপার নাই। ইচ্ছা হয় আবার বিশ্বাপ করি-_সফলই সহ্য, কিন্ত 
উপায় নাই | যখন স্থির চিন্তায় বসি, আচার্যকে স্মরণ কানে চিন্তা- 

প্রবাহ ষে কোথায় যায়, তা নির্ণর ক'রৃতে আমি অক্ষম । আনন্দমর 

অসীম সাগরের আভাস যেন চক্ষে নিপতিত হয়। মনে হয় স্বর্গাদি 

তুচ্ছ কামন! ল'য়ে কি প্রকারে এতদিন কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত ছিলেম ! 

ভেবেছিলেম কর্দমই সর্বস্ব, কিন্তু কেন-কিসের কম্ম-_আমার 

কন্দম কি? কিন্ত সেই মুহুর্তে আবার তোমার কণুস্বর শুন্তে পাই, 

তুমি আমার নয়নপথে পতিত হও । তখনি বাসনা বলে--“কেন, এই 

তো ভোগের সংসার, ভোগই মোক্ষ, অপর মোক্ষ কি?” 

উভয়। অমন গম্ভীর হ'য়ে কথাবার্তী কইলে আমি কিন্তু তোমার কাছে 

থাকবো না। হায় রে, কি ভয়ই দেখালুম ! আমি চ'লে গেলে তো! 

তুমি বাচো। 
মণ্তন। তোমার আজ এ কৌতুককলাপ কি নিমিত্? দেখছি তোমার 

চিত্ত অতি প্রফুল্ন; বোধ হয় আমার প্রতি দৌষ দিয়ে তুমি ইচ্ছা 

ক'রেই চলে যেতে চাচ্চ। 



১৪০ শঙ্করাচা্য। 
পিস্পিশিসপিস্সিসিস্পাস্পস্পিস্পপিন্পপ পিসি সিসপিপাসািসসিনাস্পিস্পসিপসিপীসিসিসিপসপিস্পসিপে পিপি পপি 

উভয়। কোথায় চলে যাব? আমার যাওয়া ইচ্ছা? এতদিন বিচ্ছে- 

দের আশঙ্ক' ছিল, মে আশঙ্কা! আর থাকৃবে না। 

মণ্ডন। তোমার কথার ভাব তো আমার অন্ভূতি হচ্চে না। তোমার 

মুখে কদাচ অসঙ্গত কথ! নিগতি হবে না। তুমি এই মৃত্যুর আগার 

সংসারে বল্চ- চিরদিন অবিচ্ছেদে থাকবো? যদি বিচ্ছেদ ন 

হয়, সে তো কেবল মরণাবধি। 
উভয়। জীবনমরণ আমাদের তো নাই) আমরা পরস্পর প্রেমে আবদ্ধ, 

সে বন্ধন মৃত্যুতে ছি'ড়তে পারবে না। আজ এই অনিত্য-বন্ধন 

মুক্ত হ'য়ে সেই চিরবন্ধনে পরস্পরে এক হ'য়ে থাকৃবো। 

[ মণ্ডন। উভয়ভারতী-_উভয়ভারতী, তুমি কি আমায় ছেড়ে যাবে? 

উভয়। দিন দিন তুমি তো ভারি পণ্ডিত হচ্চ? অবিচ্ছেদের নাম 

বুঝি ছেড়ে যাবে? তুমি মনে কচ্ছ বুঝি, সন্গ্যাস নিয়ে আমার ছেড়ে 

পালাবে? তা ছাড়বে নাঁ_পালাতে পার্বে না। আর পালাৰেই 
বা কোথায়? তোমার আচাধ্য আর আমার সঙ্গে বিচার ক'র্তে 

আস্বে না। আমার অতি কঠিন শাস্ত্রের তর্ক, এ গড়ে শেখে 

না, ঠেকে শেখে । 1* মিশ্র, মিশ্র-শুভক্ষণ উপস্থিত,এই যে তোমার 

আচাধ্য | 

€শঙ্করাচা্যের প্রবেশ) 

বাবা, আমি পরান্ত। 

শঙ্কর । মা, তবে বর দেন, যে যতদিন আমার ভাষ্য প্রচলিত থাকবে, 

ততদিন আপনি আমার মঠরক্ষিণী হবেন। মা বিদ্যারূপিণী, তুমি 

না সংসারে বিদ্যমান থাকলে আমায় ভাষ্য পৃথিবীতে লুপ্ত হবে। 
উভয়। বস, তোমার কাধ্যে আমি সহায়' মাত্র, তোমার ইচ্ছা কদা 

অপূর্ণ থাকৃবে না। 



চতুর্থ অঙ্ক। ১৪১ 

মণ্ডন। উভয়ভারতী উভয়ভারতী-_তুমি কে? এতদিন তোমায় চিনি 
নাই! এতদিন তুমি পরিচয় দাও নি! পরিচয় দাও-_তুমি কে? কি 
ভাগ্যে আমার গৃহিণী হ'য়েছিলে? 

উভয় । শোনো মিশ্র, ব্রক্ষলোকে সপ্তধি বেদপাঠ কচ্ছিল, আমি চতুমুখের 
পার্থ ছিলেম। খষিমুখে বেদবাক্য স্মথলিত হওয়ায় আমি হাস্য করি। 

সে নিমিত্ত সপ্তধি লজ্জিত হন | চতুমুখে ক্রুদ্ধ হ'য়ে আমায় অভিশাপ 

প্রদান করেন যে, মানবী হ'য়ে ধর্ণীতলে অবতীর্ণ হও। অভিশাপে 

আমার আনন্দ হ'লো। 

মৃগডন। এ দারুণ অভিশাপে আনন্দ? 

উভয় । শোনে! মিশ্র, কি নিমিত্ত খধিজিহ্বায় বেদবাক্য স্খলিত হ'য়ে 

ছিল। ধরায় বৌদ্ধধন্ম প্রচার হওয়ায় যাগযজ্ঞ ধরণীতে লোপ হয়। 

সেইজন্য দেবতারাও মলিন হয়, চতুর্কেদও মলিন আবরণে আবুত 
হয়। সেই আবরণ উদঘাটিত হবে, বিমল অদ্বৈত-পন্থা সূর্যের ন্যায় 
মোহ-তম নাশ ক'রূবে,আমি উপস্থিত থেকে সেই নররূপী শঙ্কর দর্শন 

কবুবো। দেবদেবের নরলীল! করল্পে-কল্পে কদাচ হয় ; সেই 

লীলা দর্শন ক'র্বো__এই আমীর আনন্দ হয়েছিল। এক্ষণে নররূগী 
শঙ্করের নিকট পরাজিত হ'য়ে বিধিবাকো আমি অভিশাপ-মুক্তী। 

এই মূর্তিতে তোমার সহিত এই শেষ দেখা; কিন্তু জেনো আমরা 
অবিচ্ছেদ। আমি কে জেনেছ, গুরুর প্রসার্দে অচিরে উপলব্ধি 

কর্বে- তুমি কে। 

[ উভয়ভারতীর অন্তদ্ধী ন। 

মণ্ডন। কোথায় গেল? 

শঙ্কব। দিব্যচক্ষে দর্শন করো, ওই মা খেতশতদলবাসিনী-_শ্বেত পল্া- 



১৪২ শঙ্করাচাধ্য 
পিসি পি 

সনে বিরাজিতা। তুমি মণ্ডন নাম পরিত্যাগ ক'রে আজ হ'তে স্থরে- 

খবর নামে খ্যাত হও। মোহমালিন্ দূর ক'রে চলো-_মহাকার্যে 
গমন করি । 

পট পরিবর্তন | 

কমলবনে সরস্বতী । 

( কলাবিদ্যাগণের গীত ) 

কবি-রবি-ছবি নখরে ঠিকরে। 

রাগ-রঙ্গ গুধধরে করে, মোহ নাশি বেদহাসি অধবে ॥ 

ধ্যানগঠিত শ্বেত-মূরতি, দিব্যাবরা শ্বেত-জ্যোতি, 
ভূষণসিত জ্ঞানভাতি সহআারে বিহরে | 

শ্বেতাজিনী ভারতী, শ্বেত-সরোজে আরতি, 

আলোকিত ভ্রান্তি রাতি, শ্বেতকিরণনিকরে ॥ 
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শেভ আত | 
পাপাাাপ্পািট উরি ৩৬» ০০ - - 

প্রথম গভভাঙ্ক | %& 

পল্লী-প্রাস্তস্থ পথ। 

ক্রীড়ারত বালকগণ। 

১ম বালক । বুড়ী হ'বে কে? তুইবুড়ীহ। 

২য় বালক । বাঃ মজা! দেখ না? আমি খেল্বো না, বুড়ী হয়ে চুপ 

ক'রে বসে থাকবো? ৪ 

ওয় বালক । ওরে ওরে--এঁ হাব আস্ছে, ওকে বুড়ী করি আয়। 

১ম বালক | না, না-_-ও ইচ্ছে হয় বসবে, নইলে উঠে কোথা চ'লে 

যাবে। 

২য় বালক । আচ্ছা ভাই, ও অমন কেন? একদ্বিনও থেল্তে চায় না। 

১ম বালক । তবে আর হাবা কি? ওর মা খাবার দিয়েছে, আমি 

কতদ্দিন ওর হাত থেকে কেড়ে খেয়েছি, কিছু বলে না । 

২য় বালক। তুমি ভাই ওকে বড় মারো। 

১ম বালক। কিছু ব'লে না, তাই হাতের সুখ করি। 

* ময় সংক্ষেপার্থে অভিনয়কালীন এই দৃশ্য পরিত্যক্ত হয়। 



১৪৪ শঙ্বরাচাধ্য,। 

২য় বালক। না তাই, ওকে মেরো-টেরো না। 

৩য় বালক। দেখ, ওকে ঘোড়া ক'র্বি ? 
২য় বালক। না না--কেন বামুনের পিঠে চাপ বো । 
১ম বালক । ওরে আয় না, আয় নাঁ_ও কাধে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াবে 

এখন । 

ওয় বালক। না তাই। এখন তুমি চোর হ"য়েছ, খেলা দাও। 

1( খাবার হস্তে হাবার প্রবেশ ও চুপ কারয়া একস্থানে উপবেশন ) 

এই হাবা এসে ব'সেছে। 
১ম বালক। (অন্যান্য বালকের প্রতি) ওরে খাবার নিয়ে এসেছে, 

থাই আয়। 

২য় বালক । কেন ওর খাবার কেড়ে খাবি? 
৩য় বালক । তোর ইচ্ছা না হয়, তুই খা"স্নি। (হাবার হস্ত হইছে 

থাবার লইয়া ২য় বালক ব্যতীত সকলের আহার ) হাব বুড়। 

হোক; নাও চোখ বোজোঃ চোর হও । 

১ম বালক । এই হাবা, চো"থ টিপে ধর না, কিসের বুড়ী হ'লি? ধর্ 

না চোখ টিপে,_-( মাথাক্ম চড় মারিয়া) এট! আর পারিস্ নে? 
২য় বালক । কেন ওকে মার্চিস্? নে খেল। 

( বালকগণের ক্রীড়া ও গীত ) 

হ'য়েছে--টু দিয়েছিঃ লুকোবো না ছে1 দেখি? 

তাড়। দ্রাও, ত৷ হবে না, চোর হয়েছ__চালাকি ? 

ছাই জানিস্ নুকোচুরী, ছু'বি? তোর মুরোদ ভারি, 

এক ছুটে ছেশাব বুড়ী, ভাঙ্গ বো! তোর জারী). 

সাত চাদ গায়ে দেব, ঝাঁড়বো মাথায় চক্মকি। 



পঞ্চম অহ্ব। ১৪৫ 
১০০০৯৯২৩২৭৩ তশশততসসকস৩০--৩৩৯০৩৯২৭ ৩৩০৩১ ৭বহ২ততত৩০১০০৯৩৩৩৯-৩৩৩৩৩৯ ৩৩৩৯ ১৩ককশত কত শিপিজকপজ্জিতভত৯ ৩৩২৬ ত০০০১৩৩৭ ৭৩৩ ক কব তত কএকত বক এত ৩০০কএ। ০০ 

(৩য় বালকের ছুটিয়৷ আসিয়া প্রথমে হাবা! টা 
এবং তৎপশ্চাৎ ১ম বালকের ৩য় বালককে স্পর্শ করণ) 

১ম বালক । আমি তোকে ছু'য়েছি, তুই চোর হ+য়েছিস্। 
ওয় বালক । আমি বুড়ী ছলে, তারপর তুই আমায় ছু'য়েছিস্। 

১ম বালক । মিছে কথ। বলিস্ নে, আমি আগে ছুয়েছি। 

৩য় বালক । তুই মিছে কথ! বলিস্ নি, আমি আগে বুড়ী ছুঁয়েছি। 
১ম বালক । আচ্ছা বুড়ী বলুক । হাব, বল্তে"--আমি আগে ছু'ই 

নেই? আমি আগে ছুয়েছিঃ তারপর ও তোকে ছু'য়েছে। 

বল্ না-বল্ না বেটা । (প্রহার করণ ) 
২য় বালক। কেন ওকে মারুচিস্--কেন ওকে মার্চিস্? 
১ম বালক । ওরে, ওর মা আসৃছে-_পালাই চল্-_ 

[ বালৰকগণের পলাপ়ন ৷ 

(প্রভাকর ও তৎপত়ীর প্রবেশ ) 

্রতাকর-পত্রী। দেখ-দেখি, ব'সে বসে মার খাচ্ছে! খাবার হাতে 

দিলে বেরিয়ে আসে, আর ছেলেগুলো কে'ড়ে নেয়। তুমি তো 

ছেলেগুলোকে কিছু ব'ল্বে না! মেরে হাড় গুড়ো ক'রে দেয়, 

খাবারগুলো কেড়ে খায়। 

প্রভাকর। আমি কিছু বলি নি, যদি এতেও চৈতন্য হয়। এদের 

সঙ্গে খেলতে ইচ্ছে হয়, কি রাগ হয়,_তা হ'লেও বুঝ্বে। যে 

জ্ঞানসঞ্চার হচ্চে । 

প্রভা-পত্রী। আর তোমার মার খেয়ে জ্ঞানে কাজ নাই ! পোড়ারমুখো 

ছেলের! 1- আমি আর বাছাকে বেরুতে দেবো না। 
১৬ 



১৪৬ শহ্করাচাধ্য । 

(জনৈক প্রতিবাশীর প্রবেশ ) 

প্রতি। ওহে প্রভাকর _প্রতাকর, এইদিক্ দিয়েই মহাপুরুষ যাবেন। 
তুমি একেবারে পায়ে ধারে পড়,_আর ছেলেটাকে পায়ে ফেলে 
দাও। ক্ষমতার কথা বল্বো৷ কি হে, আমি স্বচক্ষে দেখলুম, মরা 
ছেলেটা বাচিয়ে দিলে! 

প্রভা-পত্ী। হ্যা জ্যাঠা,_সত্যি? 
প্রতি। হ্যাগো, মরা ছেলে কোলে কারে মামাগী কাদৃচে, তাদের 

তাগ্যক্রমে সেইস্থান দিয়ে মহাপুরুষ যাচ্চেন।__দেখে দয়। হলো, 
বল্লেন 'কীদৃচো কেন, তোমার পুত্র তো মরে নাই।” ওমনি মৃত- 
পুত্র যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠলে ! 

প্রভাকর। আমার প্রতি কি দয়! হবে? 
প্রতি। অবশ্তই হ'বে, উনি দয়ার সাগর । 

( শঙ্করাচাধ্য, সনন্দন, মগ্ডনমিশ্র, আনন্দগিরি, চিৎহখ, ভোটকাঠীর্য, শাস্তিরাম 
প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ ) 

শর। নুরের, এ কোন্ দেশ? যেন কোন মহাঁপুরুষের আবাসস্থল 
বোধ হচ্চে। দেখ দেখ--মাধব-যালতী পরস্পর আলিঙ্গিত ও 
পুষ্পিত, যেন, শীস্তিদেবী বিরাজ ক'চ্ছেন প্রান্তর শস্তশালিনী, 
পাখীরা অসঙ্কুচিতচিত্তে মন্থুয্যের নিকট বিহার ক'রে গান কচ্চে, 
যেন হিংসা-দ্বেষ-বজ্জিত স্থান। হেথায় নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ 
অবস্থান ক'চ্চেন। 

প্রতি। (প্রভাকরের প্রতি জনান্তিকে ) নাও, নাও--পায়ে ধরো। 
প্রভাকর। (হাবার হস্ত ধরিয়) নে প্রণাষ কর। (শঙ্ষরাচার্য্যের 

পদপ্রান্তে রক্ষা করিয়।) প্রভু, কৃপা করুন,__বহুদিন অপুক্রক 
ছিলেম+ শেষ অবস্থায় এই পুন্র সন্তান লাত হয়; কিন্ত পুক্রপ্রাণ্ডে ॥ 



পঞ্চম অঙ্ক। ১৪৭ 
.১..০০১১০০৮০৪৯৮৯৯৮৮৮০২০-০৩৩৩২৩৩২৩৩৭৩৯৯০৮৯৮০৯২৮৭৮৯০৯৩৯০৯৩৩৬ পিৎতত২৩৩০৯৩৩ক৭৮ত ৩৯৩৩৩ ৮৯৯ক ৪৩৯৩৪ জ্সকজত জিত ঈ৯ত ০০৮ ০৯৭ ৮০০৭ সপ 

আমার ও আমার ব্রাহ্মণীর যন্ত্রণা শতগুণে বদ্ধিত। পুত্রের বয়ঃক্রম 

ত্রয়োদশ বৎসর, কিন্তু অগ্ভাবধি একটী বাক্য নিঃসরণ করে নাই, 

দিবারাত্র অন্যমন। ভোজ্যবস্ত মুখে দিলে কখনে। আহার করে, 
পরিধেয় বন্ত্র সর্বসময়ে কটিদেশে থাকে না, শুচি-অশুচি জ্ঞান নাই, 

যজ্ঞোপবীত দেহ হ'তে পণড়ে যায়, তার প্রতি লক্ষ্য নাই। সম- 

বয়স্কের সহিত কথন ক্রীড়া করে ন), কোন হুষ্ট বালক যদি কখনে! 

প্রহার করে ব৷ অন্যরূপ পীড়ন করে, তাতে কোনপ্রকার বিরক্তি 
প্রকাশ করে না। মানবের আকার মাত্র, কিন্তু জড়ের হ্যায় 

অজ্ঞান। প্রভু, আপনার কৃপায় মৃতবালক জীবন পেয়েছে, 

আমার এই জড়বালকের উপায় করুন। দেখুন-__কাষ্ঠবৎ আপনার 

পদতলে পতিত র'য়েছে, যে অবস্থায় রাখুন, সেই অবস্থায় থাকে । 
শঙ্কর। আপনি জড় ব'ল্ছেন, কিন্তু আপনি আমায় প্রণাম ক'রূতে 

বল্লেন, তা তে। বুঝলে ? 

প্রভাকর। কিছুই বোঝে নাই। আমি আপনার পদপ্রান্তে নিক্ষেপ 

ক'রুলেম, সেই অবস্থাতেই পতিত রঃয়েছে। প্রভু, আপনি 
মস্তকে পদার্পণ করুন। 

শঙ্কর। বালক, তুমি কে? কেনই বা এই জড়ের ন্যায় অবস্থান 

কণচ্চ ? ( হাবার মস্তকে হস্তার্পণ ) 

হাবা। নাহং মনুষ্য! ন চ দ্েবযক্ষৌ, ন ব্রাহ্গণক্ষত্রিয়বৈষ্তশূদ্রাঃ | 
ৃ ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো॥ ভিক্ষুর্নচাহং নিজবোধরূপঃ ॥ 

শঙ্কর। (প্রভাকরের প্রতি ) শুন দ্বিজবর) তোমার বালক কি আত্ম- 

_ পরিচয় দ্িচ্চে। 

হাবা। তপন-কিরণে যথা ভূবন প্রকাশ, 
সেইরূপ মনশ্চক্ষু ইন্জ্রিয়াদি যত 



ক্রিয়াবান যাহার প্রভাবে, 

আকাশের তুল্য শুদ্ধ নিরঞ্জন যেই-_ 
নিত্যজ্ঞান স্বরূপ সে শুদ্ব-আতা আমি । ১ 

বহির উষ্ণতা যথ! বহি স্বরূপ, 

নিত্যজ্ঞান স্বরূপ যাহার, 

জড়মততি প্রকৃতি যে বিরাট আশ্রয়ে 

সচঞ্চল। কার্য্যে পরিণতা, 

অদ্বিতীয় নিত্যজ্ঞান স্বরূপ অহম্। ২ 

বদনের প্রতিবিদ্ব দর্পণে যেমন 

বদ্দন হইতে নহে পৃথক্ কখন, 

বুদ্ধিরূপ মুকুরে বিদ্বিত আত্মা তথ! 

জীব-ভাব করিয়ে কল্পনা, 

ভিন্ন ভাবে আপনায় পরমা তমা হ'তে__ 

সেই,নিত্য বোধরূপ পরমাত্মা আমি | ৩ 

প্রতিবিষ্ব নাহি রহে মুকুর বিহনে, 

সেইরূপ আত্মবুদ্ধি হইলে বিলীন, 

পরমাত্মা বিন্িত যাহাতে, 

অখণ্ড অসঙ্গ আত্ম রহে বিদ্যমান, 

সেই পরমাত্মা মম আত্ম-পরিচয় । ৪ 

মনের যে মন, ধিনি চক্ষুর নয়ন, 

ইন্দ্রিয় যাহারে নাহি পায় দ্রশন? 

আমি সেই যুক্তজ্ঞান আত্মার স্বরূপ । ৫ 
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বহু জলপাত্রে যথা তপন বিষ্বিত, 

অদ্বিতীয় নির্শম সে চিৎ সপ্রকাশ-- 

নানা ঘটে নান। রূপে হয় বিদ্যমান, 

আমি সেই নিত্যজ্ঞান আত্মার স্বরূপ | ৬ 

এক সুষ্য যথা রূপ প্রকাশ কারণ, 

বছু চক্ষু হেরে তাহা তাহার প্রভায়, 

সেইরূপ এক বহু বুদ্ধিতে প্রকাশ, 

বহু জ্ঞানে বহু বুদ্ধি এক বস্ত হে?রে? 

বহুভাবে বিন্বিত সে নিত্য আত্মা আমি । ৭ 

মেঘাচ্ছন্ন হেরি দিবাৰর, 

প্রভাহীন রবি জ্ঞান করে মুউজন, 
সেইরূপ চিৎ বস্ত মায়াআবরণে 

বদ্ধ জ্ঞান করে আপনায়, 

সেই নিত্য চিত্রূপ স্বরূপ আমার | ৮ 

জগতে সমন্ত বস্ত যাহাতে প্রকশশ, 

অণু হ'তে বৃহতের আধার স্বরূপ, 

স্বচ্ছরূপ বস্তগত আকাশ যেমন-- 

সেই নিত্য জ্ঞানরূপ স্বরূপ আমার । ৯ 

কপাপ্রার্থী তব প্রভু, আশ্রিত তোমার, 

হে গুরু, হে বিকার-বিহীন মহাত্মন্, 

স্কটিকের পার্থখে রক্তজব। সংস্থাঁপনে 

'আরুক্ত স্টিক হয় জ্ঞান, 

চন্দ্র প্রতিবিন্ব যথ। চঞ্চল সলিলে 



পরমাত্মা পরমপুরুষ তুমি দেব, 

তেমতি এ বন্থভাবে মায়ায় প্রকট, 

কূপ কর'ুনিরাশ্রয় জনে । 

শঙ্কর । হে বালক, তুমি জীবন্ুক্ত পুরুষ, করগত আমলকী ফলের ন্যায় 

ব্রহ্মতত্ব তোমার হস্তগত | তুমি হস্তামলক নাযে জগতে বিখ্যাত 

হও । তুমি বহু জন্ম তপস্যার ফলে সংস্কার-বঞ্জিত। তুমি ব্রন্ষজ্ঞানী 
মহাপুরুষ, ব্রহ্ষজ্ঞানে অবস্থান করো। (প্রভাকরের প্রতি) 

পণ্ডিতবর, প্রত্যক্ষ দেখ লেন--আপনার পুত্র জড় নয়। আপনি 

গৃহী, এ অসঙ্গ পুত্র আপনার প্রয়োজন নাই। এ পুত্রসন্তান 
আমায় দান করুন। 

প্রভা-পত্রী। না নাঃ আমার যেন জড় ছেলে ছিল, সেই জড় ছেলে 

থাকুক, আমার ব্রহ্গজ্ঞানী ছেলে চাই না। আমি এ সন্তান তোমায় 
দেবো না” আমার বাছ। জড় হ'য়ে আমার ঘরে থাকুক । 

শক্কর। মা, কারে পুত্র বল্ছ? স্মরণ করো, তুমি তোমার শিশু 
পু ল'য়ে যমুনায় সান ক'রূতে গিয়েছিল, যমুনায় পতিত হ'য়ে 

তোমার শিশুর প্রাণবায়ু নির্গত হয়। এই সাধু তোমার রোদনে 
দধার্রচিত্ত হ'য়ে তোমার শিশুর শরীরে প্রবেশ ক'রেছেন। তুমি 

তেবেছিলে, তোমার পুত্র যুচ্ছাপন্ন হ'য়েছিলঃ__তা৷ নয়, তুমি এই 

মহাপুরুষকে গৃহে জয়ে এসেছ । পাছে সংস্কার স্পর্শ করে, সেই 
নিমিত্ত জড়ের ন্যায় ইনি অবস্থান ক'র্তেন। এই সাধুর প্রভাবে 
এ প্রদেশ শান্তিপূর্ণ । মা, তোমার গৃহে নারায়ণ আছেন, পুত্র- 

ভাবে তার সেবা করো? যশোদার ন্যায় নারায়ণ-পুত্র লাভ ক'রূবে। 
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প্রতা। ব্রাহ্ষণী, এসো; _গৃহীর আবাসে যোগীর প্রয়োজন নাই । পুক্র- 

জ্ঞানে এতদিন যে এই ব্রহ্গবিৎ মহাপুরুষের সেবা ক'র্বার সুযোগ 
প্রাপ্ত হয়েছি, সে আমাদের পরম ভাগ্যকলে | পুত্রের মমতা এই 
যোগীবরের পদে অর্পণ করে! । 

প্রতা-পত্রী। যতীশ্বর, এ দেহে মহাপুরুষ থাকুন আর যে-ই থাকুন, আমি 
এতদিন পু্রজ্ঞানে পালন ক'রেছি। পুত্রন্সেহ যে কি কঠিন বন্ধন, 
আপনি যতি, আপনি কি জান্বেন? আমি অতি অভাগিনী ! 

শঙ্কর । না দেবি, তুমি সুভাগিনী, যুক্তাত্রার সেবা! ক'রেছ,_অচিরে 

মায়ারাজ্য পরিত্যাগ ক'রে প্রেমরাজ্যে নারায়ণকে পুজরূপে 

প্রাপ্ত হবে। 

প্রভা । যতীশ্বর, আপনার বস্ত আপনি গ্রহণ করুন, কিন্তু সংসার 

আমার অন্ধকার জ্ঞান হচ্চে । প্রণাম । ( পত্বীর প্রতি ) এসে 

গৃহে যাই, নারায়ণকে মনোবেদনা জানাই। 
[ উভয়ের প্রস্থান । 

প্রতিবাসী। প্রভু, আমায় পদধুলি প্রদ্ধান করুন। আমার জীবন সফল 

হোক্। ব্রাঙ্গণকুলে আমি একজন জ্ঞানহীন মূঢ় ব্যক্তি । 

[ শঙ্করাচাযোর পাদম্পর্শ করিয়। প্রণাম করণ। 

শঙ্কর | দেবদেবের প্রসাঙ্গে অচিরে দিব্যজ্ঞান লাভ ক'র্বে। 

প্রতি । প্রভু, আজ আমার পরম তাগ্য, যতীশ্বরের দর্শন, স্পর্শন ও 

আশীর্বাদ লাভ ক,র্লেম। | 
[ প্রতিষাসীর গ্রস্থান। 

শঙ্কর । এসে! হস্তামলকঃ১ তোমার কাঁ্য অবসান হয়েছে । আমাদের 

এখনে। বহুকাঁর্য অস্মাপ্ত। (আনন্দগিরির প্রতি) আনন্দগিরি, 



তুমি ধন্য; তোমার ভাষ্য জনসমাজে পূজ্য ও হিতকর হবে। সনন্দন, 

চিৎসুথ, তোমাদের ভাষ্যপাঠেও আমি পরম তৃপ্তিলাভ ক'রেছি। 

সনন্দন। প্রভু, আমি অপরাধী, আপনি স্থুরেশ্বরকে যখন ভাষ্য-রচনার 
আদেশ প্রদান করেন, আমরা অনেকেই বিরূপ হ"য়েছিলেম, 
বিশেষতঃ আমি । ভাবতেম, যে ব্যক্তি সংসারে লিপ্ত ছিলেন; 
কর্মকাণ্ড বীর জীবন ছিল, তিনি বিমল অছ্বৈততাধ্যের টীকা! 
কিরূপে ক'রৃবেন। সে ভ্রম আমার খণ্ডন হ'য়েছে। 

শঙ্কর । সুরেশ্বর, প্রারন্ধ বলবান। প্রারন্ধে তুমি অপর দেহ ধারণ 

ক'রে বাচস্পতি পণ্তিতরূপে তোমার কাধ্য সমাপ্ত ক'বৃবে। তখন 

আমার ভাষ্যের টীকা পুর্ণ হবে। সুরেশ্বর। তুমি কোন আভাষ 
পেয়েছ কি, তুমি কে? 

মণডন। আমি আপনার দাস, অপর আভাষ আমার প্রয়োজন নাই। 

শঙ্কর। আমি তোমায় পদ্মযোনিরূপে দর্শন ক"রেছি। দেবী সরস্বতী 

তোমার গৃহে আবদ্ধ ছিলেন,-এখনো। তোমার সঙ্গিনী; নচেৎ 

এননপ টীক। সামান্য শক্তিতে প্রস্থত হয় না। (হস্তামলকের প্রতি) 

হস্তামলক, তোমার তো কথাই নেই, তুমি সংসারাশ্রমে যেরূপ 

ছিলে, এ আশ্রমেও সেইরূপ। তা তোমায় কোন ভাষ্য-রচনার 
আদেশ ক'রে, তোমার আনন্দের বিদ্র কা'র্বো না? তুমি নিয়ত 

ব্রহ্মানন্দেই অবস্থান করো! । 

[ সকলের প্রস্থান! 



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ৷ 

পর্বতোপরি কাপালিকের আশ্রমের নিকটবর্তী বন। 

শঙ্করাচাধ্য। 

শঙ্কর। এ কোন্ :স্থান? প্রকৃতি যেন কোন পৈশাচিক শক্তিতে 

আচ্ছন্ন । তরুলতা মলিন, বিহঙ্গ রবহীন।যেন অশান্তির 

আবাসস্থান । 

( শাস্তিরামের প্রবেশ ) 

*[শান্তি। প্রভু, আজ আপনাকে ছাড়বো! না, আমার সকলের 

সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা ক"রৃতে লঙ্জ| করে, সবাই হাস্বে আর ব'ল্বে, 

এটা এত আহাম্মুখ! আজ এক্ল! পেয়েছি, ছাড়বো না । আমার 
বড় গোল বেধে গিয়েছে, আমি মেধাহীন-_ আমি কিছু বুঝতে 

পারি ন।। | 

শঙ্কর । কি বাপু, কি বুঝতে পারে! ন?, 

শাস্তি। এই প্রভু বলেন,_-অদ্বিতীয়, অসঙ্গ, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ এক 

ব্ক্মই বিদ্মান--আর সকলই মায়া। আর দেবদেবী, নোড়ান্ুড়ি 
যা যেখানে দেখেন, অমৃনি ছন্দেবন্দে স্তবরচন। করেন। গঙ্গা, 

নম্দা প্রভৃতি যে যেখানে নদী আছে এমন কি ডোবা-নাল। বাদ 

যায় না, তার তো স্তব আওড়ান,--সকলকেই তো যুক্তিদাত! 
বলেন। কিন্তু বৈষ্ণব এলে তাকেও থ ক'রে দিচ্চেন, শৈব এলেও 

তাই, শাক্ত এলেও তাই,যেথায় যে উপাসক আছে, খুঁজে খু'জে 
শিয়ে তো তাদের পরাস্ত করেন। এর কোন্টা ঠিক আর কোন্টা 

অঠিক, আমি বুঝবো । বলুন? 



শঙ্কর । যতদিন দেহবুদ্ধি রহে, 

পুজা, স্তব, যাগযজ্ঞ অতি প্রয়োজন । 

যুক্ত-আত্মা গ্রসৃতি রহেন পৃজারত 
যতদিন দেহবুদ্ধি রয়। 

সমাধি ব্যতীত নহে দেহবুদ্ধি লয়। 

এই হেতু মুক্ত-আত্মাগণে 

নিয়ত রহেন দেব-দেবী পৃজারত। 
মুখ”যেই জন, দেবদেবী করিয়ে সাধন 
মুক্তিপথে হয় অগ্রসর ; 

উপান্ত বস্ততে তাহে জন্মে প্রিয় জ্ঞান 

ধ্যানযুগ্ধ অহণিশি রহে, 
ইষ্ট মৃত্তি হেরে সে হদয়ে। 
ক্রমে দিব্য জ্ঞানোদয়ে 

উপাস্ত সহিত হেরে অভেদ আপনি । 

দেবদেবী উপাসনা তেই প্রয়োজন । 
শাস্তি। প্রভূ, আপনার কথা ভারি গোলমেলে, যদি এ সব প্রয়োজন, 

তবে দেশ বিদেশ ঘুরে তর্ক করেন কেন? 
শক্ষর। হীনবুদ্ধি নরে, বিদ্ভা-দন্ততরে 

হীনজ্ঞান করে মূঢ় ভিন্ন সাধকেরে। 

অহঙ্কারে ভাবে ত্রাস্ত অন্য সম্প্রদায়, 

সত্য উপলব্ধি মাত্র কেবল তাহার । 

শান্তি। আর আপনিও তে! তাই বলেন, বলেন--অদ্বৈতবাদই সত্য, 

আর সব ঠিক নয়। যে য! বল্তে আসে, অম্নি যুখ থাবড়ে দিয়ে 
তো! তার মত উল্টে দেন। 



পঞ্াম অঙ্ক ১৫৫ 

শঙ্কর দিব্যজ্ঞানে ভাবে মনে যেই ভাগ্যবান, 

ইস্ট তার জগতের ইঞ্টের স্বরূপ 

নিত্যানন্দময় বিভু ব্যাপ্ত চরাচরে, 

ইষ্ট ষাঁর প্রিয় নিজ সম, 

তর্কে রহি বিরত সে মহাজন সনে। 

অস্তি, ভাতি, প্রিয়-_-এই মহাবাক্যত্রয় 

করিতে স্বাপন, মম তর্ক প্রয়োজন, 

ইহার অধিক নাহি শাস্ত্রশিক্ষ। আর। 

সেই প্রিয় বৈষ্ণবের স্বামীর সমান, 
পত্ীজ্ঞানে শাক্ত ভজে তারে, 

প্রকৃতি গ্রভেদে-_প্রিয় যে সম্বন্ধ যাঁর, 

সেরূপ সম্বন্ধ করে ঈশ্বরের সনে। 
শান্তি। ও যান,-আপনার ছে'দে। কথার ভেতর আমি সে'দোতে 

পারবো না। আমায় ব'লে দ্রেন_মন পর্যন্ত তো বুঝতে পারি, 

তারপর আমার স্বস্বরূপ আবার কি? 

শক্ষর। মন পর্যযস্ত তে। জানো? কার মন বল দেখি? 
শান্তি। বড় সোজা কথাটী জিজ্ঞাসা কল্পেন কি না! ত৷ জান্লে 

আপনাকে বিরক্ত ক'রৃতেম কি ন'ঃ আমিই আচার্য বনে যেতেম। 

আপনি মর! মানুষ বাচান, বৌবা কথা কওয়ান, আমায় একটু 

বুদ্ধি দিয়ে দেন, যাতে একটু বুঝতে পারি। 
শক্কর। বাপুঃসাধন প্রয়োজন। সাধন করে।--সমস্ত বুঝ বে। 

শান্তি। যা ক'বৃতে হয়_সে আপান করুন। সাধন ক'রে তো মন 

বশ কা'র্তে বলেন? সে আমার কণ্মনয়। সে সব পদ্মপাদ 

প্রভৃতিকে বনুন। আমি চোখ বুজে মনস্থির ক'র্তে নির্জনে 
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ব'স্লেই, মন বেটা বরং সোজা: 'ছণ তাল, চোখ বুজ লেই অমনি 

স্থ্ি-সংসার ঘুরৃতে চলুলো। এ মন নিয়ে-কি সাধন ক'র্বো 
বলুন? আমি একটা সোজাস্থুজি .. ছি, আমার মিষ্টিও লাগে 

"্ধ্যানমূলং গুরোমৃণ্তিঃ পুজ 44: গুরোঃ পদমৃ। 

মন্ত্রযুলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষএ7ং গুরোঃ কৃপা ॥” 

এই মন্ত্র আউড়ে আমি নমস্কার ক'ংলেম, যা কর্বার--কণর্ূবেন। 
শঙ্কর। বৎস, সার তত্ব তোমার উপ "দ্ধ হয়েছে, বছ সাধন-ফলে এ 

ধারণ জন্মে । ব্রঙ্গজ্ঞান তোমার কর্গত। 

“স্কে হস্ত দিয়া আশীর্বাদ ) 

শান্তি। মশায়, আপনি মাঝে মাঝে *:ক1ও চালান । কাল সকালে 

যদি ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, কাল আব'র আপনার সঙ্গে পেড়াপীড়ি 

করবো । এই বলে রাখখেম।  * 

শক্ষর। দেখ, এ অতি কুৎসিত স্থান: এস্থানে আশ্রম করা উচিত 

নয়। পন্পাদর প্রসৃতিকে ডাকে অর! অন্ভই এস্থান পরিতাগ 
ক'র্বো। 

[ শান্তিরামের প্রস্থান। 

(উগ্রভৈরবের খে ) 

কে আপনি? 

উগ্। আমি আপনার চরণাশ্রিত--ভিক্ষা প্রার্থী । 

শঙ্কর। কি আজ্ঞ। করুন? 

উগ্র। আমি আম্মোন্রতির ইচ্ছা করি ' 

শঙ্কর । আমার উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক কি? 
উগ্র। না, আমার অন্য পন্থা, অদ্বৈত-পঙ্থ। নয় । আমি শক্তির প্রয়াসী, 

সিদ্ধাই-অর্জন আমার কামন]। 



মিরার যার রর বহর 

শন্ষর | টিন ্ নারি? 

উগ্র । আপনার দ্বার! (সই সিগাই লাভ কা'রৃবে!। 

শঙ্কর । কিরূপ প্রকাশ বদন । 

উশ্ত। আমি বহুদিন তকে উপাসনার পর, তিনি প্রসন্ন হায়ে 

আমায় আজ্ঞা দেন, যবে যদ কান বাজ বা নির্মলাত্মা সাধুর মস্তক 

হোয়ে আহুতি প্রদান "বুতে পারিস্্, তোর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, 

অষ্টসিদ্ধি লাত ক'থাৰ 

শঙ্কর । মহাশয়, যদি অইছৈতপদা অবলন্বন কৰেন, অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি 

ক্ষুদ্র শক্তি পদদলিত ক';জ “ 'নন্দধামে উপনীত হবেন। 

উগ্ন। না, আমার সামাত 'এয়াপ_আমার অষ্টসিদ্ধিই বাসন1। 

আমার ভিক্ষা, আপনি আম: বাসনা পূর্ণ ককন। 

শন্ষর। আমি কিরূপ আলাপ বাসনা পূর্ণ ক" র্বে! ? 

উগ্ন। যদি আমার কাছে ইচ্ছা করেন, অনায়াসেই পারেন। 
আপনি সর্বদাই প্রচার .ক'ণে ধাকেন, এ অনিত্য শরীর পরকার্য্যে 

নিযুক্ত করে রাখী কন) শামি আপনার সেই বাক্যের 
পরীক্ষা কচ্ছি। খাদ এধপার্ধে শরীর ধারণ ক'রে থাকেন, 

আমি যন্বারা ইঞ্টলাভ কপ, হের দ্বারা সেই কার্য্য করুন। 

শক্ষর। আমায় কি ক'দতে 41তন £ 

উগ্র। নিবেদন করেছি, এক নির্মল সাধুর মস্তক আহুতি দেওয়া 

আমার প্রয়োজন । ৩ম সমস্ত স্থান অন্বেষণ ক'রে পবিত্র সাধু 

কোথাও দেখলেম্ ন:। বৌদ্ধ তান্ত্রিক অনেক আছেন, কিন্ত 
তাদের চিত্ত আমার "চাই সমল। অতএব আপনি, আপনার 

মস্তক তিক্ষী দেন। ওক) আপনি সর্বজ্ঞ, আপনার অবিদিত 



১৫৮ শঙ্কা বাচা । 
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নাই, পরকার্যে দধীচি আপনার অস্থি প্রদান ক'রেছিলেন। 

আমায় মস্তক প্রদান ক'রে জগতে দধীচির ন্যায় যশন্বী হউন । 

শক্কর। উত্তম। আমি এ ত্কুর দেহ তোমার কার্য্যে প্রধান ক'রৃবে।। 

যথার্থ বলেছ--পরকার্ষ্যে দেহ-অর্পণ মানবের উচ্চ কর্তব্য । কিন্তু 
নির্জন কোন স্থান ব্যতীত আমার শিষ্যের। তোমার কার্ষ্যে ব্যাঘাত 
উৎপাদন ক"'র্বে। 

উগ্র। আসুন--আস্ুন প্রভু, এখন আপনার শিষ্যেরা উপস্থিত নাই,_ 

আমার আশ্রমে আসুন- সে অতি নির্জন । 
[ উভয়ের প্রস্থ।ন। 

€ গণপতির প্রবেশ ) 

গণ। কি ক'রৃবো" কোথায় যাবো! পথ চিন্তে পাচ্চি না, কেন এ 

ছুরস্ত কাপালিকের কাছে এসেছিলুম ! আমায় নরনবলি দেয় তো 

নিস্তার পাই। হায় হায়--ইচ্ছা ক'রে আপনার সর্বনাশ করেছি! 

( সমন্দন, মওনমিশ্র, আনন্দগিরি, চিতসখ। হন্তামলক, শাস্তিরাম 

প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ ) 

সনন্দন। কই--গুরুদেব কোথায় গেলেন ? 

গণ। পন্নপা”-পদ্মপাদ._রক্ষা করো ! 

সনন্দন। কি গণপতি,_কি হয়েছে ? 

গণ। উগ্রতৈরব নামে এক ঘোর কাপালিকের হাতে প'ড়ে আমার 

প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ ! 

সনন্দন। কেন-কি হয়েছে? 

গণ। দেখ-শত শত কুৎসিত কর্ম আমায় ক'র্তে হয়,_সতীকে 

ভুলিয়ে আন্তে হয়, কোথায় কোন্ চগ্ডাল আছে, অনুসন্ধান ক'রে 

তাকে ভুলিয়ে আন্তে হয়। বদি না করি--মারে, খেতে দেয় না। 
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পালাতে,পারি না,_পালাতে গেলে”-কি যাদব ক'রেছে, পালাতে 

গেলে পথ ভুলে যাই। সমস্ত দিন ঘুরে-ফিরে ফের ওর আস্তানায় 
এসে পণ্ড়তে হয়। যেদিন পালাবার চেষ্টা করি, সে দিন আর 

যন্ত্রণার শেষ থাকে না। যে সব যুবতা স্ত্রীলোক কুকার্য্যের নিমিত্ত 

এনেছে, আর এমন কি-_যার। জানে যে তাদের বলি দেবার জন্টে 

এনেছে, মেয়েই হউক, পুরুষই হোক, যে খর্পরে পড়েছে, পালাতে 

পারে না। ভাই, তোর। আমায় রক্ষা কর্ ! 
সনন্দন। সেকাপালিক কোথায় থাকে ? 

গণ। এই খানেই থাকে । কিন্ত সে কোন্ স্থান__-আমি চিন্তে পারি 
না। আমি কোথায় রয়েছি, আমি বুঝতে পাচ্চি নে। 

সনন্দন। তোমার কোন চিত্তা নাই, গুরুদেবের শরণাপন্ন হও, 

আমাদের সঙ্গে এসো। 

গণ। শোনে। শোনো, আচার্য্য এখানে আস্বেন, তাই এই পর্বতে 

কাঁপালিক এসেছে । সে গুরুদেবকে খোঁজে, ও'রে বলি দিতে 

চীয়। উন কোন রাঁজশরীরে যখন ছিলেন, তখন থেকে বলি 

দেবার জন্যে ঘুরুচে। ভাই, তোরা পায়ের ধুলো দে। 

[ সকলের পদধূলে গুহণ। 

তোর! কি জানিস্! এ কথা আর কাউকে ব্ল্ৃতে গেলে কে যেন 
আমার গল! টিপে ধ"রৃতো, কিন্তু তোদের তো বলৃতে পার্লুম । 
আমি গুরুদেবের কাছে অপরাধী, তোরা বালে-ক'য়ে আমার 

অপরাধ মাপ ক"র্তে বলিস্। (চমকিত হইয়া) এই যে আমার 
ভূত নেবে গিয়েছে, এই যে আমি পথ চিন্তে পাচ্ছি! ও ভাই-_ 

ও ভাই--তোরা পারের ধুলো দে, আমায় আর পায়ে ঠেলিস্ নি, 
আমায় তোদের সঙ্গে রেখে দে। [ পুনরায় সকলের পদ্ধূলি গ্রহণ । 
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সনন্দন। এসো, তিনি দয়ার সাগর, তোমায় মার্জনা ক'র্বেন। 

গণ। ও ভাই ও তাই--আজ কি তিথি, অমাবস্য| কি ?--হ আজ 

অনাবস্যা,_আজ গুরুদেবকে বলি দেবার চেষ্ট। পাবে। 

সনন্দন। তুমি কি বল্ছে৷? 

শাস্তি। ভাই, আমার বড় আশঙ্কা! হচ্চে, যখন তোমাদের ভাকৃতে 

যাই, একজন তান্ত্রিক--জবার মাল! গলায়, কপালে রক্তচন্দন 

লেপন ক'রেছে, বোধ হ'লো আশ্রমের দিকেই আস্ছে। গুরুদেব 

কি তারই সঙ্গে গেলেন ! তিমি দয়াময়, যে যা গ্রার্থন। করে, তারই 
প্রার্থন। রক্ষা করেন। 

সনন্দন। আ্যকি সর্বনাশ! চলো--কোথায় কাপালিকের আশ্রম 

দেখাবে। 

গণ। এসো--এসো। 

সনন্দন। চলো, সেই পাষণুই গুরুদেবকে স্তবস্তরতি ক'রে কার্যোদ্ধার 
কণ্র্বে। উনি পরকার্ষ্যে মস্তক দিতেও প্রস্তুত হবেন। 

[ সকলের প্রস্থান। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। 

উগ্রভৈরবের আশ্রম । 

শঙ্করাচার্) ও উগ্লভৈরৰ। 

শন্কর। তুমি প্রস্তত হও, আমি তোমায় মস্তক দেবার নিমিত্ত ধ্যানস্থ 

হচ্চি। 
্ি । আমি প্রস্তত, কেবল খড়গপৃজ। ক'রে খড়গ গ্রহণ করি। 

[ খঙ্জা আনয়নার্থে গমন) , 
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অনিলে অনিল, তেজ সহ তেজ, 

ঘট নাশে ঘটাকাশ আকাশে মিশাও 
[সমাধিস্থ হওন। 

(খড়গ লইর। উগ্রভৈরবের পুনঃ প্রবেশ ) 

উগ্র। এইবার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, এইবার অষ্টসিদ্ধি লাত, 

ক'র্ুবো। এ কবঙ্পান্তে ইচ্ছা হয়, অপর কল্প পর্য্যস্ত জীবিত 

থাকৃবো। কেবল ভোগ--কেবল ভোগ ! তোগ অপেক্ষা মোক্ষে 

কিসুথ! বহু কঠোর ক'রেছি, এইবার কেবল ভোগ । ব্রহ্গাণ্ডের 

নুস্বাহু বস্ত উপতোগ, ব্রদ্মাণ্ডের সুন্দরী রমণীর সেবাগ্রহণ, ইচ্ছায় 

সর্বত্র ভ্রমণ, ইচ্ছায় মৃত্তি ধারণ। ( শঙ্করাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়। ) 
নিশ্চল হ'য়ে রয়েছে, এইবার কাধ্যোদ্ধার করি। জয় তৈরবজি ! 

1 খড়োোভোলন। 
(ভ্রতবেগে সনন্দনের প্রবেশ ) 

সনন্দন। আরে ছুরাচার পাও নররূপী ,দৈত্য !__ (গর্জন করিয়া 
সনন্দনের নৃসিংহযূর্তিতে প্রকাশ হইয়া কাপালিককে বিদীর্ণ করণ) 

€ যগুনমিশ্র, আনন্দগিরি, চিৎসখ, শাস্তিরাম, হন্তামলক ও গণপতির প্রবেশ) 

মণ্ডন। একি! গুরুদেব কি নৃসিংহদেবকে আবাহন করেছেন! 

গুরুদেবের কৃপায় আমর! সকলে কৃতার্থ। 

শঙ্কর । (নৃসিংহদেবের স্তব ) 

নিয়কায় নর, কেশরী র্দ্ে, 
প্রকট ভীম তন্ন অস্থুর-বিরুদ্ধে? 

নমন্তে নৃসিংহদেব। 
১৯ 



হিরখ্যকশিপু নিপাত নখবে, 
শক্ররূপ বিভু ভারিতে নফরে, 

মুক্তি-গ্রদায়ক এব ॥ 

অনাদি এক হ্ষ্ি-প্রারস্তে, 

প্রহ্াদ-বচনে সম্ভব স্তস্তে, 

তক্তাধীন নষন্তে ! 

নরক-নিবারণ, ছুষ্কৃতি-হরণ, 

ভীত-নিরাশ্রয়-সঙ্কট শরণ, 
চরণ বর্ণপ্রদ হস্তে ॥ 

গর্জন-স্তম্িত অসুর প্রমাদে, 

গর্ভ-নিপাতিত ভীষণনাদে, 

ছুর্জন কম্পিত দাপে। 

দ্য়া-পয়োধি, নিধি-সম্পদদাতাঃ 

রাতুল পদ্রতব-অর্ণব-্রাতী, 

দীনতারণ তাপে ॥ 

সপ্টিস্থিতিলয়-বিধানকারী, 
তক্ত-হৃদাসন নিয়ত বিহারী 

'বাধিত সুরনর-নাগে | 

শঙ্ষা-সন্ভুল-ব্রিভূবন জ্রীপতি, 

উলিত প্রলয়__সম্বর মূরতি 
দীনাশ্রিত জন মাগে ॥ 

[ নৃসিংহদেবের অন্তর্ধান। 

মগুন। প্রভু দেখুন, দেখুন- সংজ্ঞাহীন পল্পপাদ দণ্ডায়মান । 



ররর বর্ন মি 42244
244 

লঙললততততলজ 

শঙ্কর। পদ্দপাদ__পন্মপাদ, প্রক্কতিস্থ হও-প্রক্কতিস্থ হও,_শান্তি- 

শাস্তি! | 
সনন্দন। প্রভু, আমি কোথায়? এই যে সেই ছুষ্ট কাপালিক! 

একে কে নিধন ক'র্ূলে? গুরুদেব-_গুরুদেব !-তিনি কোথায় 

গেলেন_তিনি কোথায় গেলেন ? 

শঙ্কর। বৎস, কার অনুসন্ধান কণচ্চ-নৃসিংহদেবের ? তিনি যাঁর 

হৃদয়বাসী, আমার শক্র নষ্ট ক'রে তীর হৃদয়েই প্রবেশ ক'রেছেন। 

মগুন। তুমি কোথায় ছিলে? 

সনন্দন। ভাই, আমি গুরুদেবের বিপদ জেনে নৃসিংহদেবকে ম্মরণ 

ক'রেছিলেম, তারপর আর আমার কিছু স্মরণ নাই। 

শঙ্কর । পন্মপাদ্, সাধারণ ব্যক্তির পদরক্ষার জন্য গঙ্গাবক্ষে পদ্স 

প্রশ্কটিত হয় না। তোমার সাধন-বলে বক্ষাকর্তী নারার়ণ__ 

নৃসিংহরূপে আমায় রক্ষা ক'রেছেন। 

গণ। (সাষ্টাঙ্গ হইয়। ) প্রভু, আমার অপরাধ মার্জনা করুন। 

মণ্ডন। প্রভু, এই গণপতির দ্বারা আমরাণকাপালিকের সংবাদ পেলেম। 

শঙ্কর। আমি অবগত আছি। শুন গণপতি, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ তুমি 

জানে। না, এই জন্য আমায় কত ক্রেশ দিয়েছ, তা তুমি অনুভব 
ক'র্তে পারে৷ নাই। তুমি শিব্যত্ব গ্রহণ ক'রেছিলে, সন্দিহান 
হয়ে আমার স্থান ত্যাগ করো।। তুমি ত্যাগ ক'রেছিলে, কিন্তু 

নিয়তই আমার অস্তরাত্মা তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত তোমার সহিত 
অবস্থান ক'রেছে। আজ তুমি আমার নিকট প্রত্যাবর্তন ক'রেছ, 
এতে আমার কিরূপ আনন্দ জানো? যেরূপ কোন সংসারী 

ব্যক্তির দ্বাদশ বৎসর নিরুদ্দেশ একমাত্র পুত্র গৃহে প্রত্যাগমন 
ক'রূলে তার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, আমারও সেইরূপ। 



পাপ-পন্থ। কিরূপ ভীষণ দেখেছ, সকলের নিকট সেই ভীষণ মৃর্ধি 
প্রকাশ ক'রে, জীবের কল্যাণ সাধন করো । 

[ সকলের প্রস্থান 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক | *% 

কাপালিকগুরু ক্রকচের আশ্রম । 

ক্রকচ; কামকলা ও কাপালিকগণ। 

ক্রকচ। কে এ শঙ্কর! গুন্লেম আমার প্রিয় শিষ্য উগ্রতৈরব 

কাপালিককে বধ ক'বেছে। যথায় যায়, তথায় পগ্ডিতগণকে 

বিচারে পরাস্ত করে । আমার দৃত সংবাদ এনেছে, ষে কাপালিক 

বিনাশে কৃতসম্কল্প হ'য়ে রাজা সুধন্বা সসৈন্ঠে সঙ্জিত। আমাদের 
ক্রিয়া-বলে সশিষ্ঠ শঙ্কর ও সসৈন্য রাজা সুধন্বার বধসাধন করা 

সত্বর আবশ্যক । 

কামকলা। তোমর!। সকলেই বুদ্ধিহীন, একেবারে ভয়ে অতিভূত | 
সশিষ্য শঙ্করকে বধ কি নিমিত্ত করবে? আমাদের মতাবলম্বী 
করা যাক্, তা'হলে সমস্ত ভারতবর্ষ আমাদের নিকট অবনত- 

মস্তক হবে। 
১ম কাপা। তুমি কি মনে ক'রেছ, শঙ্কর সামান্য ব্যক্তি, তুমি কটাক্ষে 

অভিভূত কণ্র্বে? 

কাঙ্গকল।। কেন, শঙ্কর তো! মনুষ্য, স্বয়ং শক্কর বিচলিত হয়েছিলেন । 

আমায় পরীক্ষা ক'র্তে দ্াও। শুনেছিলেম, অঙ্গনা-সম্তভোগের 

* সময় সংক্ষেপার্থে অভিনয়কালীন এই দৃগ্ত পরিত্যক্ত হয়। 
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নিমিভ শঙ্কর পরদেহে প্রবেশ করেছিল, এ আম্বাদ যে পেয়েছে, 

তারে বশ করা অতি সহজ। আমি প্রতিশ্রুত হণচ্চ, তারে 

বশীভূত কা'র্বো। | 

ক্রকচ। যাঁও, পারো উত্তম। 
[ কামকলার প্রস্থান। 

আমাদের আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। যথায় যে জৈন ও বৌদ্ধ 

তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি পঞ্চেপাসকরপে প্রচ্ছন্ন 

ভাঁবে অবস্থান ক'চ্চে, তাদের নিকট সংবাদ প্রেরণ ক'রেছি। তারা 

সৰ সুসজ্জিত হ'য়ে আস্ছে। আমরাও সুসজ্জিত হ'য়ে অগ্রসর 

হই, মায়ানদী প্রস্তত ক'রে রাজ স্ুধন্বার গতিরোধ করি। 

পরে ভৈরবদেবকে পুজায় সন্তষ্ট ক'রে, তার মারণ-শক্তিতে সমস্ত 

নষ্ট ক'রুবো! এসো- আমর] অগ্রসর হই। 
[ সকলের প্রস্থান। 

পঞ্চম গর্ভান্ক | 

বটবৃক্ষতল | 

€ কামকলার প্রবেশ ) 

কামকল।। ক্রকচ, তুমি জ্ঞানহীন ! আমার দাসত্ব ক'রেও রমণীর 

কটাক্ষ-প্রভাব বোঝে! নাই ! তুমি কাঁপালিক, মন্ত্রই জানো, রঙ্গণীর 

মন্ত্র অবগত নও । সমস্ত ব্রন্গাণ্ডে কে কোথায় শরীরধারী, ষে 

নারীর কটাক্ষে না বিদ্ধ হয়! শঙ্করতো পরকায়ে রমণীর 
আন্বাদ পেয়েছে। সে আমার হাবভাবে, অঙ্গসঞ্চালন দর্শনে, 



১৬৬ শঙ্বরা চার্য্য। 
বিশ ক পক ক ৫ ভন কান জজ ক ও ৯ ও এ ৩ ক খপ কা ও পা 

আমার পশ্চাৎ গশ্চাৎ কুকুরের ন্তায় অঙ্গাধী হবে।। আরে পুরুষ! 

নারীর নিকট তোদের দম্ভ কিসের? বুঝি আস্ছে, আঙি 

সঙ্গিনীবেষ্টিতা হয়ে মাধুরীজাল বিস্তার ক*র্বো। দেখি 

যোগী-মীন অশবন্ধ হয় কি না! * 

[প্রস্থান ! 

( শঙ্করাচার্ষোর প্রবেশ ) 

শঙ্কর । বহুকার্য্য এখনে] সম্মুখে । 

সাঙ্ঘ, পাতঞ্জল, মীমাংসক, ন্যায়, 

বৈশেষিক দর্শন প্রভৃতি 
হীনজ্যোতি বেদাস্ত-তপন অভ্যুদয়ে । 

পরাজিত পঞ্চ উপাসক, 
আছিল নির্মলচিত্ত যে পন্থী যথায়, 

করিয়াছে শিষ্যত্ব গ্রহণ, 

প্রধান সকলে রত বেদান্ত প্রচারে । 

একমাত্র অজিত কুটিল কাপালিক । 

বৌদ্ধগণ প্রচ্ছন্ন হইয়ে 
অগ্ভাবধি নানাভাবে আছে নানাস্থানে । 

স্বার্থপর পাষণ্ড সকলে 

[নব-অহিত কার্য্যে নিযুক্ত নিয়ত । 

সে সবার বিনাশ ব্যতীত, 
শাস্তি নাহি হইবে স্থাপিত। 

₹* সময় সংক্ষেপার্থে পূর্ব দৃশ্য অভিনয়ে পরিত্যক্ত হওয়ায়, কামকলার এই অংশটুকু 

নুতন রচিত হইয়াছে । 



পঞ্চম অঙ্ক । ১৬৭ 
৮ কাপল 

সেইমত সে সবার সিদ্ধিশক্তি যত, 

বিনাশিবে পৈশাচিক চযু। 

কক কপ ও কন থু এ ঝি ও ০ পচন গড ও আচার হা মি এরা 

(সঙ্গিনীগণ সহ কাঁমকলার পুনঃপ্রষেশ ) 

গীত। 

ন! হেরে মাধুরী যে নাবীর অধবে। 

ছিছি সখি, মিছে আঁধি ভার কিসের তরে ॥ 

করে না নারীর আদর, এত তার কিসের কদর, 

কিসের এত গুমর নিয়ে থাকে লো সে গুমরে ॥ 

তার কাছে যেতে কে চায়, যেতে যে বাধে লে পা, 

তার গায়ের হাওয়া কি সয় গায় !__ 

প্রেমরসে যার প্রাণ রসে না, শুকিয়েছে প্রাণ জোর ক'রে ॥ 

কামকলা। আহা মরি মরি! তোমার পুর্ণযৌবন, যুবতী-সঙ্গ 
পরিত্যাগ ক'রে নিঃসঙ্গ কেন ব'সে আছ? তুমি পণ্ডিত, শিক্ষাই 

ক'রেছ' তর্কে পঞ্ডিতকে নিরাশ ক'র্তে পারো কিন্তু থগ্ডানন্দ 

বিনা যে ব্রহ্মানন্দ লাভ হয় না, তাঁকি তুমিজাননা? আমরা 

যুবতী, পরম্পর ঈর্ধা-বর্জিত। তোমার সেবার জন্য এসেছি। তুষি 
তোগের জন্য পরদেহে প্রবেশ করেছিলে । রাজরানীর। অশিক্ষিত। 
অঙ্গন, তাদের সহিত কি আনন্দ পাবে? আমাদের সেবায় 

নর-শরীরে নিত্যানন্দের আভাস প্রাপ্ত হবে। পুরুষ-নারীতে 

বিহার ব্রহ্মানন্দের একমাজ্জ উপমা । এসো, উপযায় উপমে় 
উপলব্ধি করে।। 



১৬৮ শঙ্করাচাধ্য । 

শঙ্কর । স্বাগত জননি) _ 

এসো এসে অবিদ্যান্পিণী, 

মায়াশক্তি শ্বরূপিণী__ 

মহাকার্য্যে হও ম] সহায়। 

করে। সংহারিণী প্রভাব বিস্তার, 

অনাচারে নাশ" অনাচার, 

বিদ্যারূপে বিহর সংসারে । 

এসে! কুৎসিতারূপিণী 

ছুর্জনের শাস্তি-বিধায়িনী, 
দুর্মতি কাপালীগণে করহ বিনাশ । 

রূপ পরিহর--নিজ রূপ ধর, 

কুৎসিতা, বিনাশ করে! কুৎসিত প্রকৃতি, 

হও নিজ সংহার-কারণ। 

(কমগ্ডলু হইতে বারি নিক্ষেপণ ) 

কামকলা। দেহে অগ্নিধর্ষণ হচ্চে! দোহাই শঙ্কর-_দোহাই শঙ্কর 
রক্ষা ক'রো-_ রক্ষা কারো! আমর! প্রতিজ্ঞা কণচ্চি, তোমার 

শক্রবিনাশে সহায় হব। 

শক্কর। যাও ম1 যাও, দুক্কতগণ্রর ধবংসবিধান কারো! । 

কামকলা। শক্ষর, আজ হ'তে আমি তোমার দাসী, আমি যোগিনী- 

আরাধনায় যোগিনীশক্তি লাভ ক'রেছিলেম, তোমার কমগুলুর 

বারিম্পর্শে আমি শক্তিহীনা। আজ হ'তে তোমার দাসী । তুমি 

সতর্ক হও। এই যে ঘোরতর দুর্য্যোগ দেখ. ছ,__এ কাপালিক-মায়া- 

প্রতাবে। তুমি শিবশক্তি প্রকাশ ব্যতীত এই উগ্রমায়া মিবারণ 



পঞ্চম অঙ্ক । 
১৬৯ 

কা'রূতে পার্বে না । এখন
ি শত সহ ব্পাত হবে,

 সসৈত্ে রাজা 

সুধন্বা ও সশিষ্য তুমি বন্
জা্জিতে ধ্বংস হবে। 

শঙ্কর । আমি জগন্মীতার আশ্রিতা, সামান্ত কাঁপালিক-শক্তি আমার 

অনিষ্টসাধন কারুবে না। আপনি যান? যদ্দি আমার সাহায্য কর্ 

বার ইচ্ছা করেন, কাঁপালিকগণের
 ভৈরব-পৃজার ব্যাঘাত করন 

*"[ কামকলা। কিরূপ কারূুবো- আজ্ঞা দাও
? 

শঙ্কর । ক্রকচ যখন ভৈরব-পুজায় নিযুক্ত হবে, তুমি মৌহিনীরূপে 

তার সন্দুখীদ হায়ে মনোশ্চাঞ্চগ্য উৎপাদন কা'র্বে। তাহলেই 

ভৈরব রুষ্ট হবেন । ] * 

কামকলা। বাবা, আমাদের উপায় করো । 

শঙ্ষর। দেবদেবের কার্যে সহৃয়তা করো, দেবকার্য্যের সহায়ম্বরূপ 

কৈলাসে ঘোগিনীরূপে বাস ক 'র্বে । চিরদিন কপট ব্যক্তির 

ধ্বংসের কারণ হবে । 
[ প্রণাম করিয়া লকলের প্রস্থান । 

( সনন্দনের প্রবেশ ) 

সনন্দন। প্রভু, সম্মুখে সহসা বিপুল নদী
ত্রোত প্রবাহিত+ রাজ' নুধন্থ। 

আপনার সাহায্যে ঘে সকল সৈন্য প্রেরণ? করেছেন, তার। অগ্রসর ূ 

হ'য়ে কাপালিক-প্রদেশে প্রবেশ করূতে পারে নাই। আর 

যেরূপ ঘোর দুধ্যোগ উপস্থিত, তাতে তো বিষম অনিষ্ট হবার 

সম্ভাবনা । 

শঙ্কর। চিন্তা দুর করো? রাজাকে সসৈন্তে আমার গণ্চাৎ আস্তে 

হল, এ মাযানদী অনায়া
সেই আমরা পার হ'য়ে য

ানে 

[ নকলের প্রস্থান । 

মি
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মন্দির-প্রাঙ্গণমধ্যস্থিত হোমকুণড । 

পুজারত ক্রকচ। 

ক্রকচ। হে প্রন্ু, হে রদ্রমূর্তি বিকট ভৈরব, আবির্ভাব হ'য়ে পৃজ। 
গ্রহণ করে।। শক্র বিনাশ ক'রে তোমার ভক্তগণের হিতসাধন 

করো । 

(সুসজ্জিত কামকলার প্রবেশ ) 

কি কামকলা তুমি হেথায় কেন? 

কামকলা। আমি অঞ্জলি প্রদান ক'রৃবো। | 

ব্রকচ। আজ কি মোহিনীবেশ ধারণ ক'রেছ! আজ আমি তোমার 

সংসর্গে ইন্দ্রের ইন্রাণী উপভোগ অপেক্ষা পরমানন্দম উপভোগ 
কার্বো। মনোমোহিনী, পৃজা সমাপ্ত ক'রে তৈরবের কৃপায় 
অগ্রে শক্র বিনাশ করি । 

কামকলা। শীঘ্র সমাপ্ত ক'রো, আমিও পিপাসী। 

ক্রকচ। অপেক্ষা করো-- অপেক্ষা করো, আমি পূর্ণাহুতি প্রদান করি। 

(শঙ্করাচাষোর প্রবেশ) 

শঙ্কর। কাঁপালিক ! 

ক্রকচ। কে তুমি? 

শঙ্কর। তোমার শক্র, তোমার সমস্ত অধিকার রাঁজসৈন্যে পরিবত, 
কিন্তু এখনো তোমার জীবনরক্ষার উপায় বিধান কচ্চি। তুমি 

*« সময় সংক্ষেপার্থে এই দৃশ্রের প্রথম হইতে শান্তিরামের প্রবেশের পূর্বব পথ্যস্ত 
অভিনয়ে পরিত্যক্ত হয় এবং রক্ষিত অংশ পূর্বব দৃগ্ঠের শেষভাগে সংযোদিত হয়। ১৬৯ পৃঃ 



২০৪০৮০০০৩৬৯০৯৩-১২৭৩৩৩৩৩৩ত৩৩৩৩এ৩৩৩৩হ৩৩এ৫ক১৩ত৩৩১ত০৮৩৮০৮৮৮৯৮৯১৮৬-৩০৬৮৯৩৩০৮১০৮০ত০০হতত১০৩১৩২৯৩৭ত০৮০৩-৭৭শ৭৩ত তব ৯ততগনিকসিততিত১০০ ০৮ 

তৈরবের নামে প্রতিশ্রুত হও; যে মানব-অহিতকর কার্য্যে আর. 

থাকবে নাঃ তোমার দলস্থ সকলকে হীনপন্থা হ'তে বিরত 

কর্বে। ভারতবর্ষে কাপালিকগণের মধ্যে তুমি প্রধান, তুমি 
আমার বশ্তত। স্বীকার ক'রে জনাহত র অদ্বৈতগন্থা স্থাপনের 

সহায় হও, গুহা কদাচার সম্প্রদায়সমূহ বিনষ্ট করো, নচেৎ মৃত্যুর 

নিমিত্ত প্রস্তত হও। 

ক্রকচ। তুমিই মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হও ।-_ 
আয় আয় বিকটা প্রকৃতি, 

কুক্রিয়ায় যে আছ বথায়।- 

এসো শীন্্র মহামারি, বাযুসধ্খালনে ; 

এসো, হও মহাবলে অশনি সম্পাত, 

বহ ঘোর প্রলয় পবন, 
উল প্রলয় বারি সাগর হইতে । 

[ হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান 

(বিকটাঙগণের আবিভাৰ ) 

নৃত্যগীত । 

খুট খুট. খুট. খুট গুট্ গুট শুট গুট, 
ঝশকে ঝাঁকে ঝেকে ঝেঁকে। 

কিল. কিল কিল. কিল. খিল. খিল. খিল. খিল, 

ডেকে হেঁকে একে ৰেঁকে ॥ 

তুড়, তুড়, তুড়, তুড়, তুড়িৎ হাকারি চিকুড়িঃ 
তড় তড় তড় তড় তালি, হাড়ে হাড়ে চালি, 

ঘুট. ঘুট. ঘুট, ঘুট. কেলে মেঘে ঢেকে, 



৯৭২ 

'শঙ্কর | 

প্ুকচ । 

শহ্করাচাষ্য | 

ঝাড়ি বুড়ী ছোটে, কো কৌ সে সৌহেকে॥ 
ল.কল.কল.কল. চলে নোনা জল, 

তাথাই তাথাই, আঁতি মাতি খাই, 
গন্ গন্ গন্ গন্ গন্ আগুনে সেকে ॥ 

মহাবিদ্যা হও মা উদয়, 
ক্ষুদ্র শক্তি করহ হরণ। 

[ বিকটাগণের অন্তদ্ধীন | 

কাপালিক, দেখ মন্ত্র বিফল তোমার । 

ত্যজ দস্ত, 

এখনি বুঝিবে মম শক্তির প্রভাব । 

ভূত প্রেত পিশাচ দ্বানব, 

হও আবির্ভাব__ 

কর পরাভব এই হিং্রক যোগীরে । 
[ হোমকুণ্ডে আছতি প্রদান 

( ভুহ-প্রেতগণের আবির্ভাব ) 

নৃত্যগীত। 

দে দেরে দেরে দেনা হানা । 

মার্ মার্ মার্ মার, ধর্ ধরু ধর্ ধর, 
কাট. কাট. কাট. কাট. খানা খান ॥ 

তড়, তড় তড় তড় তোড়ে তাড়, 

মাটি ফাড় পাড় পাহাড়, 
মোচ.ড়া ঘাড়, চিবো হাড়, 

গুমে গুমে পোড়া হাওয়া, 



পঞ্চম অঙ্ক । ১৭৩ 

তাল্কে ভ'ল্কে উঠুক ধোয়া; 
তোল রোল গও্ডগোল, 

আকাশ জোড় তুফান তোল; 

ফের্কে ফণ৷ গর্জে এসে, 

ছুনিয়৷ মেখে ফেল্ন। বিষে ; 

এক গাড়ে-_-নিঃঝাড়ে, যে আছে--না বাচেঃ__ 

বুড়ো যুবে। মাগী ছান। ॥ 

শঙ্কর । হর শক্তি হে নন্দীকেশ্বর, 

শিবশক্তি-প্রভাবে তোমার । 

[ ভুতপ্রেভগণের জন্তর্দান | 

কাপালিক, 

এখনে! করহ নিজ মঙ্গল সাধন, 

কুমতি করহ পরিহার । 

ক্রকচ। তিষ্ঠ--তিষ্ঠ! 

এস এস বিকট ভৈরব, 

বিপক্ষের দস্ত চুর্ণ কর আবির্ভাবি। 

করি এই দুষ্টের নিধন, 

নিজ পুজ। ভূমগ্লে করহ স্থাপন, 

রক্ষা করে! আশ্রিত সকলে । 

[ হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান । 

(হোমকুণ্ড হইতে ভৈরবের আবিভাব ) 

॥ ভৈরব। জারে ছুরাচার ফাপালিক, তোর এখনো জানোদয় হলো! 

ন1? প্রত্যক্ষ দেখলি, বিশ্বধ্বংসকারী অমঙ্গল শক্তি সকল আবাহন 



১৭৪ শঙ্করাচার্ধা। 
স্পপলশ শত 

ক'রেছিলি, সমস্ত শ" ও শক্তিতে বিযুখ হ'লো, এখনে! তার 

পূজা না ক'রে বির শচ্ছিস্? এখনি তোর বিনাশ সাধন 

করি? ধরার অম মঙ্গলময় নররূপী শঙ্করকে অবলম্বন 

ক'রে মঙ্গলশক্তিজে - ''হাক্। 

ক্রকচ। আমি যে হু নার নিকট আমি অপরাধী নই, 
আপনার আমি উপ'১ 

তৈরব। তুই উপাস” . সম্ববলে আমায় বশীভূত কর্বি, এই 

তোর কাম্যকল্পনা 1”ন্থ শয়ংই স্তার বিদ্বু উত্পাদন ক'রেছিস্, 

কামাসক্ত হ'য়ে আমার পূজায় প্রবৃত্ত হ'য়েছিস্। তোর পুজা 

পণ্ড, তোর মন্ত্রে আর আমি বাধ্য নই। বিনাশপ্রাপ্ত হ। 

তোর বিনাশে পৃথিবীতে প্রচার হ'ক্, যে উৎকট কামাক্রিয়ায় 

ধ্বংস হবার আশঙ্কা আছে। নিফাম ব্যক্তি ব্যতীত মহাশক্তি 

অন্য আধারে বহুদিন অবস্থান করে না। 

( ভৈরবের শুলাঘাতে কাপালিকের মৃত) 

হে প্রভু, হে রূদ্রেশ্বব, '* স্বয়স্তু, দাসকে আজ্ঞা দেন, এই দণ্ডে 
যুদ্ধার্থে সমাগত দশস₹ ''পালিককে তশ্মন্তাৎ করি। 

শঙ্কর । হেভৈরবদেব, (* “সহচর ! ধর্মরক্ষা, পৃথিবী-রক্ষার ভার 

ভৈরবদের উপরেই খপ, __মানবের মঙ্গলবিধান করুন । 

তৈরব। শিব-আক্তা শিরোধার্য্য। হে প্রলয়াগ্ি, উদ্দীপ্ত হায়ে 
কাগালিকগণকে ভন্ম করো, প্রচ্ছনন বৌদ্ধগণ বিনষ্ট হোক্, পৃথিবীতে 

সতীত্ব-নাশ, নরহত্য। প্রভৃতি দানবীয় কার্যকলাপ কপটাচারীগণের 
সহিত তন্ম হোক্। 

( ভৈরবের অন্তর্ধান) 
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( শাস্তিরামের প্রবেশ ) 

শান্তি । প্রতূঃ প্রতু--আশ্র্য্য ঘটনা! কাপালিকগণ মায়াবলে উষ্ণ 

জলপ্রবাহ হুজন ক"রে সৈল্সসামস্ত বিনষ্ট ক'রৃতে প্রবৃত্ত হ/য়েছিল। 

সহসা বিছ্যুত্বরণী এক রমণী সেই মায়াকআ্োত নিবারণ ক'রেছেন। 

বহু উৎপাত উৎপাদন ক'রেছিল, সেই রমণীর প্রভাবে সকলি 

বিফল হয়েছে । সহসা যেন মৃত্তিক। হ'তে ;মহা-অগ্নি উখিত 

হ'য়ে কাপালিকগণকে তন্মস্তাৎ ক'চ্চে। 

শঙ্কর । চল বৎস, ছুস্কৃতগণ নিজ ছুষ্কৃতিরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হ'য়েছে। 

উপস্থিত এস্থলে আমাদের কাধ্য সমাপ্ত। এক্ষণে কামরূপের 

তান্ত্রিকগণ পরাজিত হ'লেই ভারতবর্ষের কোন স্থান অপরাজিত 

থাকবে না। (সচকিত হইয়া) মামা !- 

শাস্তি। প্রভু, অকম্মাৎ এরূপ চঞ্চল হ'লেন কি নিমিত্ত? 

শঙ্কর । বৎস, আমি মাতৃদর্শনে গমন করবো । ম। আমায় স্মরণ 

ক'রেছেন, আমি মুখে তার স্তনহ্গ্ধের আস্বাদ পেয়েছি। 

তোমরা! সকলে মিলিত হ'য়ে অগ্যই, কামরূপ অভিমুখে অগ্রসর 

হও। আমি মাতৃদর্শনান্তর তথায় উপস্থিত হবে।। 

শাস্তি । যথ। আজ্ঞা । 

[ শান্তিরামের প্রস্থান । 

শঙ্কর । এস, বায়বীয় দেহী, 

বাুতরে লহ মোরে মাতৃসন্নিধানে। 

[ গগনমার্গে শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থান । 



১৭৬ শঙ্করাচাধ্য । 

সণ্তম গর্ভাঙ্ক ৷ 

শক্করাচার্যের বাটী। 

শৈষ্যাশারিত। বিশিষ্টর নিকট মহামায়। ও জগন্নাথ । 

বিশিষ্ট । কই মা, এখনো তো আমার শঙ্কর এলে না? আমায় 

তো সে বলেছিলো, আমি ম্মর্ণ ক'রূলেই সে আস্বে। সেতো 

আমার মিথ্যাবাদী নয়, তবে কেন এখনো বিলম্ব ক'চ্চে? এ 

জীর্ণদদেহে আর অধিকক্ষণ তে প্রাণ থাকৃবে না,_-আমি জোর 

করে ধ'রে রেখেছি, “আমি বাছাকে একবার দেখবো ব'লে 

ধ'রে রেখেছি, বেরুতে দ্রিই নাই। সে আমায় মা বলে ডাকবে, 

শুনে তবে যাবো । তবে কেন মা__সে বিলম্ব ক'চ্চে? 

জগ। ( মহামায়ার প্রতি ) হ্যাগা, তুমি যে হও বাছা, তুমি কিন্তু বড় 

ছ'যাচড়,--আমাদের মত পরাণটা তোমাদের লয়। তোমাদের 
ঘুরপাক থাওয়ান বুদ্ধি__ওই ঘৃর্পাঁকই খাওয়াও । মানুষের দর 

জানো নি। লিয়ে এসো, মাগী একবার দেখে মরুক। ওঃ-_ 

ক্ষুদের একবার দেখা পেলে কানছুটো রগুড়ে ধ'রে হি"চুড়ে টেনে 

আন্তুম। “জগ! দাদা-জগ! দাদা” কইতো, আমি ভাব তুম, 
ভালমানুষ | দয়ামায়ার ধার দিয়ে চলে নাই। দেবতাগুলো 

আর জায়গ! পায় নি, ভালমাহ্ুষ দেখে তার পেটে ছেলে হন। 

আমার যদি কেউ ছেলে হ'তে আস্তে। তো স্থান বেড়ে 

তাড়াতুম--হক্স কেন্ন! দেবতা । যদি মায়া-দয়ার মাথা খাবি, 

তবে মানুষের ঘরকে কেন আসিস্? গাছ থেকে ঝুলে গড় 

কেন্নাই। তারপর ধন্দুক লিবি লে, বাশী লিতে হয় লে, মাথা 

ফুড়,তে হয় মুড়ো৮-কে তোরে কি ব'লৃতে যেতো । 
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বিশিষ্ট । বাবা শঞ্চর, আমি যে তোমার আশাপথ চেয়ে এখনে! জীবন 

রেখেছি! বাপ আমার, আর কি মাকে দেখ! দেবে না? তুমি 

ষে আমার সাগর ছে'চা মাণিক ! আয় বাপ-_মরণ সময় দেখা 
দে! বাবা, তুমি তো মিথ্যাবাদী নও, তবে কেন দেখা দিতে 

আস্ছ না? 

( শঙ্করের শৃন্ত হইতে অবতরণ ) 

ৰ শঙ্কর । এইযে মা-_আমি এসেছি। 

জগ। ক্ষুদে-ক্ষুদে-তুই ঝিকুড় ঝামা! একবার চোথ চেয়ে 

দেখ--মাগীর কি হাল করেছিস! এই তো উড়ে এস্তে পারিস্, 
এতদিন একবার এস্তে নার্লি, তা হ'লে তো মাগীর এমন 

বেহাল হয় নি। 

মহা। জগন্নাথ এসো, আমরা একটু অন্তরালে যাই, ওদের মায়ে- 
বেটায় কথা হোক্ষ। 

জগ। ক্ষুদে, একবার মা ব'লে ডাক, মাগীর প্রাণট। শীতল হোক, 

আমি শুনে যাই। ্ 

শক্ষর। মামা, তুমি যে মুহুর্তে স্মরণ করেছ, তোমার স্তনছুগ্ধের 

আম্বাদন আমার মুখে এসেছে। 

| তুই কি ছুধ থেয়েছিলি? মাগীর মাইয়ে ছুধ ছিল না, পাথর- 

৪, দিয়ে তোরে পেলেছে। আহা যা হোক, তবু যাগী শেষ 

দেখাট। দেখলে। 
[ মহামায়। ও জগন্নাথের প্রস্থান। 

বিশিষ্টা। বাবা, আমার সময় উপস্থিত, পুত্রের কায করো] ।. 

১২ 
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শঙ্কর। (শিবের শব) 

নগেন্-নন্দিনী নাথ নিবীশ্বর, নিন্দি র্গতনিত "নন্দকর। 
নিশানাথ নবরপ্রিত মুর্ধনী, নগ্ধ নীলগল নাগধর ॥ 

নকারায় নম । 
ঘনথমর্দন, মূরতি মহান, মহেশ ম্ডিত মানব-ভাল। 

মহামায়াধব মহিমাঁঅর্ণব। মুড় মৃতাসন করাল কাল ॥ 
মকারায় নম । 

শিবগুভশক্কর শশধরশেখর, শক্তিসমন্বিত শিখরবাসী। 
শ্বেত-অস্থিদল শরীরশোতিত, তস্রশ্থেতসিত অধরে হাসি ॥ 

শকারায় লম। 

বাধান্বর বিভু বিরিঞি-বন্দিত, বিশ্বেশ্বরবর অভয়কর । 
ব্যোমকেশভব, ববব্যে।ম্ ঘনরব, বাহনরষভ বিষাণধর ॥ 

বকারায় নম। 
যতীশ্বর যত যাজি যোগেশ, যোগাসন যমদণ্-হর । 

বোগমারাচ্চিত যোগী যাগব্রত,। যশন্বিন যুগ-অস্তকর ॥ | 

বকারায় নম। 

বিশিষ্ট । বাবা, ডমরু-ধবনি শুন্ছি, আমি শিবলোকে যাবো না। 

শিবে আমার পুক্রজ্জান হয়েছে, আমি শিবলোকে দেবদেবের 

পূজা ক'র্তে পার্বে! না। নারায়ণ আমাদের কুলদ্েবতা, 

“নারায়ণ' নাম উচ্চারণ ক'রে স্বামী আমার প্রাণত্যাগ ক'রেছেন, 

তিনি নারায়ণ-সেবায় নিযুক্ত জআছেন,_-আষি তার সহিত মিলিত 

হ'য়ে, লারার়ণ-সেবায় নিযুক্ত থাকৃবো-_-এই আমার সাধ। 
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। শস্কর। ( নারায়ণের স্তব ) 

নত আশ্রিতা তাপিত৷ মাতা। 

মরণে দেহি চরণ ত্রাত। |. 

নীককবর নব জলধর। 

বাঁধারষণ রসিকপ্রবর ॥ 

যজেশ্বর জগজীবন। 

ণুকার নিত্যানন্দৎ ঘন ॥ 

পট পরিবর্তন । 
(বিষ্ুলোক ) 

বিশিষ্টা। এই যে__এই যে গেলোকবিহারী মুরলীধারী! এই ষে 
আমার স্বামী পারিষদ-রূপে তার পার্থে! আমি তাগ্যবতী, 

সার্থক পুত্র গর্তে ধারণ ক'রেছিলেম ! নারায়ণ (মৃত্যু) 

প্ট পা্জবর্তন। 

( পুনরায় পুর্বব দৃস্ত ) 

শঙ্কর । ষামা_যেরূপে গর্ভে স্থান দিয়েছিলে যেরূপে লালনপালন 

ক'রেছিলে, সেরূপ হরণ কা'র্লে, বিশ্বজননি--সন্তানকে | ভুলে 

থেকো না৷ 
(জগন্নাথ ও মহাঙায়ার পুনঃপ্রবেশ ) 

জগ। ওই যা-_জাহা ছেলে দেখবার জন্তে মাগীর পরাণটা ছিল! 
আহা, জন্মদুধিনী গে! জন্মহৃখিনী ! মিন্দেমাগীতে পেটে থায় নি, 
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। ভাল একখান। পরে মির লেগেই পাগল ! আমি চাষার 

ছেলে, মা বলেছিনু,--তা৷ ওই ক্ষুদেকে চেয়ে যন ক'রে আমায় 

পেলেছিল গে।! 

শঙ্কর । জগ! দাদা জগ! দাদা আজ আমরা মাতৃহীন হ'লেম। 

জগ। কাদিস্নে-কাদিস্ নে মাগী জুড়িয়েছে, এখন বেটার কাজ 
কর। আমি এখন কোন্ খানকে যাই-_কি করি? মাগীকে এক 

একবার দেখে যেতুম, মা ব'লে ডাক্তুম-_পরাণটা জুড়,তুম। 

আমি এখন কি করি_-বলতো কুদে ! 
শঙ্কর। জগ! দাদ! জগ|। দাদা তুমি শিবপারিষদ্, চিরপূজ্য হয়ে 

থাক্বে। 

জগ। আর পারুষদে কাজ নি এখন কবে মরি, তুই এক একবার 

দাদা বলে মনে করিস্। (চমকিত হইয়া) হারে ক্ষুদে-_কি 

ভেল্কী দেখাস্ রে? ওরে গাছপাল। সব যে সাফ হয়ে যাচ্চে 

রে! ক্ষুদে ক্ষুদে- তোরে চিনে লিয়েছি। (মহামায়ার প্রতি) 

মাগা মাগী, জেনেছি তুই কে! আমিই এক-_আমিই অনেক ! 

আঁম--আমি নই, সেই-ই আমি- সেই-ই আমি! 
[ প্রস্থান । 

মহামায়া। আরও কি ঘূরুবে-আরও কি ঘোরাবে? 

শঙ্কর | ইচ্ছাময়ি। সে তো! তোমার ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা নয়। তুমি 

যতদিন ঘোরাবে, ততদিন ঘৃববো। এখনো তো বজদেশ 

অপরাজিত, এখনে। তে! আমায় সংসারে সর্বজ্ঞ প্রচার করে। নাই ; 

এখনো তো। কাশ্মীরে সারদাগীঠে বিগ্যাতপ্রাসনে স্থান পাই নাই। 

আমি তোমার ইচ্ছাধীন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ নাহ'লে আমি 
কিরূপে নিস্তার পাবো ? 
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মহা। তাল ভাল--আমায় ছুষবে বই কি! আমি আর কি করবো, 

আমি তো স্বাধীন নই, কেদে কেঁদে বেড়াই। 
[ প্রস্তান। 

(রামদাস ও সখারামের প্রবেশ ) 

রামদাস। এই যে শঙ্কর, হেথায় কি মনে ক'রে? 

শহ্কর। মাতার মুখাগ়ি ক'র্বেো। 

রাম। বটে, তোমার ছেলেবয়স থেকে এত ভির্কুটী? মুখাগ্সি 

ক'রে মাতার সম্পত্তির অধিকারী হবে। কথার কথা বলে 

গিয়েছিলে, “সম্পত্তি তোমায় দিলুম, মাকে দেখো।' তা মুখাগ্নি 

করো, আমর] চন্লুম। 

শঙ্কর। আমি সন্যাসী, সম্পত্তির তে৷ প্রয়াসী নই। 
রাম। কলির সন্যাসী কি না, তাই যুখাগ্রি করবে । তারপর শ্রাছের 

_ অধিকারী হয়ে, রাজাকে ঝলে বিষয় কেড়ে নেবে, তা নাও। 

সৎকার তুমি একলা করো, আমর ও দ্রেহ স্পর্শ ক*র্বেো ন1। 

তোমার জন্মবৃত্তাস্ত তো৷ আমব! জানি, শিবগুরু ঘরে ছিল 7 না, 

তোমার ম! গর্ভবতী হ'য়েছিল। 

সথারাম । মেজো খুড়ো চলে) চলো,_-এখানে থাকুলে গ্রামে একখরে 

ক'বৃবে। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

শঙ্কর । শুফকাষ্ঠে মাতৃদেহ হোক্ আচ্ছাদিত, 

গৃহে হোক চিতার নিম্মীণ। 

আজ হ'তে শুদ্রাচারী এ হীন প্রদেশে 

শবদেহ দগ্ধ যেন হয় গুহমাঝে ; 



১৮২ শঙ্করাচাষ্য ৷ 

ভিক্ষু আসি ভিক্ষা! নাহি করিবে গ্রহণ। 

অগ্রিদ্বেব, করে মম হও এজ্দলিত, 

ঘ্ধ করি মাতৃকায়!। 
[ সহস! শুক্ষকাষ্ঠে শবদেহ আচ্ছাদিত ও জগ্নি প্রজ্জবলিত হওপ। 

অষ্টম গর্ভাঙ্ক । % 

কামরূপ-_কামাধখ্যাদেবীর নাটমন্দির । 

অভিনব গুপ্ত, তৎশিব্য ও পলার়িত বৌদ্ধ কাপালিকগণ। 

অভিনব । হাদে শান্্রজ্ঞান জাছে কেডার? তন্ত্রর্শ অনুভব করুচে 
কেড1? শঙ্করাটা তে৷ সে দিনকার ছাওয়াল গুন্চি; শক্তি মান- 

বার চায় নি, কাশীতে ঠেক্ছিলো ! কামরূপ আস্বার চায় আসুক, 

খোতা মুখটা ভোঁতা ক'র্যা ছাড়মু, শিষ্য ক'র্যা লঃয়্যা চক্রে 
বসাইমু। ৃঁ 

১ম বৌদ্ধ। প্রভু, যিনি শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান, যিনি শাক্ত সম্প্রদায়ের 
প্রধান, -বৈষণব, সৌর, জৈন, বৌদ্ধ, গাণপত্য,__যে যে সম্প্রদায্জের 

প্রধান ব্যক্তি বে স্থানে ছিল, সকলে পরাজিত হ'য়ে শঙ্করের 
শিব্যত্ব গ্রহণ ক'রেছে। রাজ সুধ্।। অন্থসন্ধান ক'রে যেখানে 

ষে বৌদ্ধ, কাপালিক, জৈন প্রভৃতি গ্রচ্ছন্নতাবে আছে, তাদের 

বিনাশ-সাধন ক'চ্চে। আমরা পলায়ন ক'রে, ভারতের একপ্রাস্ত 

হ'তে অপর প্রান্তে এসে আপনার শরণাপর হ'য়েছি। 

- সপ 

* সমস সংক্ষেপার্থ এই দৃষ্ঠ অভিনয়কালীন পরিত্যক্ত হইন্লাছে। 
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অভিনব। ভালই কর্চ, মহামায়ির প্রসাদ পাতি থাহো। চক্র কর্তি 

থাহো, শঙ্করাটাকে আস্তি দাও, তহন বোঝ বা-_-অভিনবগ্ডপ্ত 

কেডা! এহন যাও--নিশ্চিন্ত হ'য়য। বাসায় ব'স যাইয়ে। ভথ্বটা 
কিসির? দ্ভাখবা এনে, শঙ্কর। আইসে পদসেব। ক'রৃবে। 

বৌদ্ধগণ। প্রভু, আমরা আপনার শিব্য, আমাদের রক্ষাভার 
আপনার উপর । 

অতিনব। হ-_হ--বল্চি যে_নিশ্চিত্ত হ'য়্যা যাও। 

[ বৌদ্ধ কাপালিকগণের প্রস্থান । 

শিব্য। কর্তা, আপনি শঙ্করের সাথ তর্ক কর্বার চাও নাকি? 
অমন কাজে যাইও না, মান খোয়াবা--কলাঁম । মুই তার ভর্ক 

গ্াধ ছি, কথার তোর উঠ তি থাহে, টিকবে কেডা ! তাই বল্তিছি, 

একটা উপায় করো, তকে যাইও না। 

অতিনব। হ-_হ-_-শুন্চি বড় তার্কিক, শুন্ছি বড় তার্কিক্। 

শিব্য। য1 শোন্চ, ত। পাকা জান্বা। 

অতিনব। তুমিকি কর্বার সলা দাও ? 
শিষ্য । তোমার নি মারণ আসে ? একটা'রোগ চাইল। নিয়! শঙ্করের 

শরীর মধ্যে প্রাবেশ করাও । 

অভিনব। ঠিক বল্্চো-ঠিক্ বল্চে। -ওই বগন্দর রোগা চাল্ৰো, 
যাতনার চোটে এ গ্ভাশ থাইকা রব দিবে। | 

শিষ্য । মারণ কর্বার চাও না ক্যান? 
অভিনব। তার বিদ্ব আছে। শুন্চি-_বর যোগী, তার মারণে বিদ্ব 

হলিই আপন মরণ উপস্থিত হইব। ওই কর্কচ কাপালিক মারণ 

করছিলো, বিদ্ন হওয়ায় তারে তৈরবে মার্চে । ওই বগন্দর রোগ 
চালান করুবো। আইজ রাতারাতি চলো-অভিচার করি। 



১৮৪ শস্করাচাষ্য | 

শিষ্য । অঃ-_ওই কৌশলই করে! ।' শোন্চি শঙ্কর আইজই তোমা বর 
সাথ বিচার কর্বার আস্বে। 

অভি। আচ্ছ। তুমি এহানে রও, বল্বা-_পুজায় আছি। কল্য বাইয়ে 
বিচার করবো । [ প্রস্থান । 

শিষ্য । ভালো ভালে।_কল্য আর বিচার কর্বে কেডা! ৰগন্দরের 
জ্বালাতেই অস্থির কর্বে। 

( শহ্কবাচার্ধ্য ও মণ্ডন হিশ্রের প্রবেশ ) 

শঙ্কর । আপনিই কি আচার্য্য অভিনব গুপ্ত? 
শিব্য। না, আমি তার শিষ্য তিনি এহন পুজায় আছেন। 

শঙ্কর। আপনি আমার এই শিষ্যকে তার নিকট লয়ে যাঁন, আমার 

মন্তব্য আচার্য্যের নিকট প্রকাশ ক"বৃবে। 

শিষ্য । আচ্ছা, চলেন চলেন। (স্বগত ) এহনই ট্যার পাবেন এনে । 

[ মণ্ডন মিশ্রকে লইনগ। শিষ্যের প্রস্থ(ন। 

( কাঁমাখ্যাদেবীর প্রবেশ ) 

শঙ্কর। মা,তুমিকে? 

কামাখ্যা। আমি এই স্থানে থাকি। শোনো, তুমি বৃথা পরিশ্রম ক'রে 

এদেশে এসেছ । এ কপটাচারী বাঁমাচার প্রদেশে সরল অদ্বৈতপন্থা 
গৃহীত হবে না। তুমি পুনর্ধার বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ ক'রে বিষণণলীলার 
সহায় হবে, তখন এই বামাচার দমিত হয়ে অদৈতমার্গ গ্রহণ 
ক'রৃবে। (অন্তর্ধান ) 

শঙ্কর। মা কামাধ্যাদ্দেবী কি সন্তানকে দর্শন দিলেন! জননীর 
আদেশ শিরোধার্য্য। 



( তগন্দর - '”র প্রবেশ ) 

শঙ্কর। তুমিকে? 

ব্যাধি। আমি ভগন্দর ব্যাধি *ভিনব গুপ্তের অভিচারে প্রেরিত 

হয়েছি । কিন্তু অনুমতি -তীত আপনার দেবদেহে প্রবেশ 

ক"বৃতে সাহস ক'চ্চি ন|। 

শঙ্কর । কেন, দেহমাত্রেই তে "গামাদের অধিকার? 
ব্যাধি । হে সর্বজ্ঞ, নিষ্পাপ শ1.র তে আমাদের অধিকার নাই। 

শক্ষর। আমি নিষ্পাপ নঃ, "শা: জগতের পাপতাপ গ্রহণ ক"রে 

ভ্রমণ করেছি; তুমি আমার দেহে প্রবেশ করে| 

ব্যাধি। প্রভু, জগতের পাপ শগণ করেছেন সত্য, কিন্ত সে পাপ 

আপনার অন্ুমতি তিন্ন আপন!কে স্পর্শ ক'র্ৃতে পারে না। আর 

আমরা ব্যাধি, অশুচি অণপ্ত ব্যতীত আমাদের প্রবেশ অধিকার 

নাই। আমার নিবেদন এ'. আমি অভিনব গুপ্তের অভিচার- 

বলে আহুত হ'য়েছি, যঁদ “'পনার দেহে স্থান ন। পাই, আমি 

সেই পাষণ্ের দেহ অরধধক।: ক'রে, তার পাপের দণ্ড বিধান 
কর্বো। 

শঙ্কর । না, তাতে অতিচার- : এ হবে। এ বিদ্ভ। শান্ত্রমূলক, 

আমি শান্তর রক্ষার্থে এসেছি বন ক'বৃবো না। এসো, আমি 

পাপকেও আমার শরীর ৬ ।ক বু কা'রৃতে প্রশ্রয় দেবো । ভোগ 

ব্যতীত পাপের নাশ হ:. ন জগতের পাপের ভোগ আমাবু 

শরীরেই হোক। 

ব্যাধি। প্রভূ, জগতের সম. ২গ্ত বস্ত আপনার সত্বায়, আমাদের 

কেন জন-অহিতকারী স্থঙ্জন করেছেন? 
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শক্ষর। তোমরা জন-অহিতকর নও, তোঁষাদের তাড়নায় পাগু- 

হদয়েও ধর্শবুদ্ধি প্রবেশ করে। এসো, গোপনে আমার দেহে 

প্রবেশ ক'রুবে। 
[ উভয়ের প্রস্থান । 

নবম গর্ভাঙ্ক ৷ * 

কাষরূপ- শক্করাচাধ্যের আশ্রম । 

সনন্দন, অগুনমিশ্র। শান্তিরাম। গণপতি, আনম্ফশিরি, £চিৎস্বখ, 

তোটকাচার্ধ্য প্রভৃতি শঙ্করাচাধ্যের শিষ্যগণ। ূ 

সনন্দন। ভাই, পবিত্র দেবশরীরে কিরূপে দুষ্ট ভগন্দর রোগ প্রবেশ 

করলে? 

মণ্ডন। ভাই, এ সঞ্চল আমাদেরই পাপের ফলাফল । গুরুদেব 

আমাদের পাপ গ্রহণ ক'রে এই ব্যাধি-যস্ত্রণা ভোগ ক'চ্চেন। 

আহা, দেখ দেখ- রোগের তাড়নায় গুরুদেব শীর্ণ হয়েছেন ! 

আমি অনেক অনুসন্ধান ক'রূলেম, এদেশে তো সুচিকিৎসক নাই। 
সনন্দন। রাজা নুধন্থা ুইজন ভীষক ল"য়ে এসেছিলেন, তাঁরা বলেনঃ 

এ রোগ তাদের অসাধ্য ৷ 

(হস্তামলক ও শঙ্করাচার্যের প্রযেশ এবং হস্তীমলকের করযোড়ে 

শঙ্করাচাধ্যের সন্ধে দঙারসান ) 

শক্ষর। কি হত্তামলক ? 

হন্তা। প্রভূ, আমার প্রার্থনা পুর্ণ করুন, 

* সঙগর সংক্ষেপার্থ এই গর্ভাঙ্ক অভিনরকালীন পরিতাক্ হয়। 



০০৮৩৮৩৪৩৩৩৩ ৭৯৪৩তখ্ক্কিত এত তক$তততিক তত হত ত২১৯০৮৩৩-৩১৯-০৩৩৩৩প৯১২১০১০১৮০১১৯৩শ৩৩৩৩৩৩৩ ০১৬ পতিত তত ত৮৩ত৯০৩০০৩৩৩তত কত তপশকত১০-১০৩২৮৩৩৮০৯৭, শতক 

শক্ষর। তুমি আকাশের ন্তায় নিলিগ্ত পুক্রুষ, তোমার আবার 
প্রার্থনা কি? 

হস্তা। প্রত, আমি আপনার দাস, আমায় বঞ্চন। ক"র্বেন না। 

শক্কর। ওহে, তোমরা শোনো শোনো--আজ মৌনী হস্তামলক 
আমার নিকট কি প্রার্থন| ক'চ্চে। 

আনন্দ। গুরুদেব, আপনার নিকট তো বহু বস্ত প্রার্থনীয় আছে! 
শঙ্কর। এ বাতুলের প্রার্থনা কি জানো? 

আনন্দ। আপনি অস্তর্ধামী, আপনিই জানেন। 

শঙ্কর। এ বাতুল আমার ভগন্দর রোগ প্রার্থনা করে। আরে পাগল, 

রোগ তোমায় কিন্ুপে প্রদান ক'রূবে।? 
হস্তা। প্রভু আজ্ঞা করুন, আমি আকর্ষণ ক'রে লই। 

শক্ষর। (ব্যস্ততাবে ) ন৷ না হস্তামলক, তোমার শরীর রোগগ্রস্থ হ'লে 

আমি রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা! শত গুণে যন্ত্র। পাব। 

হস্তা। তাই পদ্মপাদ, গুরুদেব আমার প্রতি বিমুখ। গুরুদেব অতি- 

চার বিদ্যার সম্মান রক্ষার্থে অভিনব" গুপ্তের অভিচারে ভগন্দর 

রোগগ্রস্থ হয়েছেন। সেজন্ত চিকিৎসকেরা এ রোগ শাস্তি ক'র্তে 

অক্ষম। 

সনন্দন। ভাই, তুমি (কিরূপে সংবাদ পেলে? 

হস্তা। রাজ-বৈদ্ধেরা অসাধ্য বলার আঙি অশ্বিনীকুমারদ্ধয়কে আহ্বান 

কা'রেছিলেম। তাদের নিকট সংবাদ প্রাপ্ত হ'লেম, তর্কে পরাজিত 

হ'বার ভয়ে, অভিচার ক'রে গুরুদেবকে এই খল রোগগ্রস্ত 

ক'রেছে। 

সনন্দন। তুমি এখনো ছুরাচারকে তন্ম কর নি? 



হস্তা। গুরুদেবের নিষেধ, তাই »* মি নিজ শরীরে রোগ গ্রহণের 

প্রার্থনা! ক'চ্চি। 

সনন্দন। হোক গুরুদেবের নিষেধ, আমি গুরুবাক্য-লজ্বঘন-জনিত 

মহাপাপভার বহন ক'র্বো, তথাপি কপটাচারীর প্রাণবধ ক'রুতে 

নিরস্ত হব না। হে গুরুদত্ত চেতন মন্ত্র! তোমার প্রভাবে খল 

রোগ অভিচারী অভিনব গুপ্তের *বারে প্রবেশ করুক। 

€ অভিনব গুপ্ত ও ত-।*ধ্র প্রবেশ ) 

'আতিনব | দ্যাহ দ্যাহ--আমার ৎ, “ারের বল্ট1 দ্যাহো--বগন্দরে 

জেরে ফেল্চে ! (প্রকাশ্তে ) *- পর কেডা? আমি তক করবার 

আইচি। 

সনন্দন। হে খলব্যাধি, যাঁদ এই *..+ “রুদেবের শরীর ত্যাগ কবে 

এই পশু-শরীরে প্রবেশ ন। কতো শামি অভিচাবীর সহিত তোমায় 

বিন ক"র্বো। 

অতি। (অধীর হইয়!) ওরে বাপ £'বাঁপরে-মরিরে মরিরে-_ 
গযালাম !__ | 

শক্কর। স্থির হোন্-স্থির হোন্--কি হ'ষেছে ? 
আভি। আমায় ক্ষমা করুন, আম'ক *া করুন ! ওরে গ্যালাম রে 

গ্যালাম ! মহিষ চ'ড়্যা আমার পার আস্চে_ক'নে যাবে।__ 

সনন্দন। যমালয়ে যাও। 
[ সশিষ্য অভিনব গুপ্তের পলায়ন । 

শঙ্কর। পদ্দপাদদ কি কর্লে? মার বাক্য তো বার্থ হবে না, 
নরহত্যা হবে ষে? র 

সনন্দন। প্রভু, পশুহত্যা সাম. 1)তক, আপনার দর্শনে আমার 

দেহে স্থান পাবে না। হুষ্টে, এবণে পৃথিবীর ভার লাঘব হবে, এ 
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প্রদেশে সতী সতাত্ব রক্ষ। হুখ, আভতচাকীরা এই পশুর পরিণাম 

দর্শনে ভীত হ'য়ে আর দুরন্ত ক্রিয়ায় প্রবুত্ত হবে না। আর আমি 

আপনার নাম স্মরণ ক'রে জনসমঞ্কে আশীর্বাদ কণচ্চি, যে 

শঙ্করূলীলা আলোচশা ক'বুবে' তার প্রতি দুষ্ট শক্তি বলহীন হবে। 
শিষ্যগণ। জয় নররূপী শক্ষর শঙ্করাচার্য্যের জয় ! 

শঙ্কর । বৎস, সকলে প্রস্তত হও, এ প্রদেশে আমাদের কার্ধ্য সমাপ্ত, 

আমরা কাশ্শীর অভিমুখে গমন করুবো । যেমন সপ্তদ্বীপ ধরায় 
জন্ুদ্বীপ সর্বোৎকৃঈ, জন্দুদীপে যেরূপ ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ 

ভারতবর্ষ মধ্যে কাশ্মীর সর্ববশ্রেষ্ঠ,_যথায় সর্ববিগ্তা-প্রকাশিনী 

সারদাদেবী বিরাজমান | অগ্যই সকলে গমনার্থে প্রস্তুত হও। 

[ শিব্যগণের প্রস্থান । 

কতর্দিনে হবে মম কার্য অবসান, 

কর্মভূমে কতদিন করিব ভ্রমণ! 
ধন্য যহামায়-- 

ধন্য এ ভৌতিক দেহ মায়ায় গাঠিত, 

চৈতন্য আচ্ছন্ন ষার অদ্ভুত প্রভাবে । 

প্রারন্--গঠিত দেহ না হইবে ক্ষয় 
কার্য অবসান বিনা । 

বলবান কারধ্যের আসক্তি অদ্ভাবধি ! 

(বিদ্যা বা অবিদ্য। মায়। উভয়ই শৃঙ্খল ; 

স্বর্ণ-লোহ শৃঙ্খলের প্রতেদ যেম(তি 

বগ্ধ। আর অবিগ্ভার প্রভে্দ সেরূপন্) 

উভজ্ধই বন্ধন, 



১৯০ শঙ্করাচাধ্য । 

কার্য্যে কার্ধ্য ক্ষয় বিন বন্ধন না যায়। 

কে বলিবে কতদ্িনে কার্য্য ফুরাইবে ! 

€ গৌরপাঁদের প্রবেশ ) ূ 

একি, আমার পরম সৌতাগ্যের উদয়! পরম গুক গৌরপাঁদের 

পাদপদ্ দর্শন ক'রূলেম ! 

€গৌর | বৎস, তোমার চিস্তায় আমি আকর্ষিত। আমার পরমগুরু 
ব্যাসদেবের দর্শনলাত ক'রেছ, তারই আদেশে ভাশা প্রচারে 

প্রবৃত্ত হয়েছ, তোমার কাধ্য সম্পূর্ণ প্রায় । তোমার ভাহ্য-প্রচারে 
অযথা শান্ত্র-ব্যাখ্য! খণ্ডিত হঃয়েছে, পুণ্যভূমি ভারতের এক প্রান্ত 

হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্ষজ্ঞান প্রচারিত । তোমার বেদান্তভাষয 

ব্যতীত বৌদ্ধ-দর্শন থর্ডিত হ'তে! না। ভগবান নারায়ণ বুদ্ধ- 

শরীরে বেদ অস্বীকার ক'রে বোধিসন্ব স্থাপন ক'রেছিলেন, 

তোমার ব্রন্মতত্ব প্রচারে বেদমর্য্যাদা রক্ষা হ'য়েছে ; বৌদ্ধ দর্শন যে 
বেদের অস্তঃগঁত তা তুমি সপ্রমাণ ক'রেছ। তোযার অল্প কার্যাই 

অবশিষ্ট আছে, কাশ্মীর গমনে কার্য্য পূর্ণ হবে। তথায় বাগ্দেবীর 

বিদ্ভাভদ্রাসন স্থাপিত । সেই বিস্যাভদ্রীসনে উপবেশন ক'রে সংসারে 

প্রচার করে, যে তোমার প্রবর্তিত পদ্থাই শ্রেষ্ঠ । সর্ধজ্ঞ বাতীত, 
বিদ্যাভদ্রাসনে উপবেশনের কারো অধিকার নাই। তুমি সেই 
মন্দিরের দ্বাররক্ষক অপরাজিত পণ্ডিতপণকে পরাজিত ক'রে, 

অদ্যাবধি অনুদযাটিত দক্ষিণ দ্বার উন্ুক্ত পূর্বক আসন গ্রহণ করে]। 
পগ্ডিতবর্ণের পরাজয়ে সকলের প্রতীতি জন্মাবে যে, তুমি সর্বজ্ঞ। 

তোমার মতই প্রকৃত মোক্ষপ্রদ্ধ গৃহীত হবে । আমার বরে ফোগ- 
শক্তিতে সশিষ্য মায়িক স্থান অতিক্রম করে অচিরে তথায় 

উপস্থিত হও। 



শঙ্কর । প্রভু, আপনার বাক্যে কতার্থ হ'লেম। আমার কার্য বিফল 

নয়, আপনার আশ্বান বাক্যে প্রতীতি হ'চ্চে। আপনার চরণে 

শ্বতকোণটী প্রণিপাত ৷ 

গৌর । বৎস, বর প্রার্থনা করো । 
শঙ্কর। প্রভু, আপনার ঘর্শন লাভ করেছি, আমার আর বর প্রার্থন। 

কি! আজ্ঞা করুন, আমি নিয়ত ব্রহ্গতত্তে নিমপ্র থাকি । 

গৌর । তথাস্ত। 
] প্রস্থান । 

(মণ্ডন মিশ্রের প্রবেশ ) 

মণ্ডন। প্রভু, রাজ! স্ুধস্বা আপনার নিমিত্ত রথ লয়ে উপস্থিত আছেন। 

শঙ্কর । বৎস, সন্যাসীর পদঘয় ব্যতীত তো অপর রথের প্রয্পেজন 

নাই। চলো-_রাজদর্শনে গমন করি। 
[ সকলের প্রস্থান 

দশম গর্ভাঙ্ক | * 
কাশ্ীর__সারদাপীঠ। 

মন্দির-রক্ষক | 

অন্দির-রক্ষক । এতদিনে কি কাশ্মীরের গৌরব, বীণাপাণি বাগ্দেবীর 

মহিমা--এই বালক সন্যাসীর দ্বার। বিলুপ্ত হবে! মার মন্দিরের 

ঘারসমূহ দিখিদ়ী প পণ্ডিতগণ দ্বার! নিত? | জনে জনে অদ্বিতীয় 

ক্ষ সময় সংক্ষেপার্থ এই দৃ্ত অভিনয়কালীন পরিত্যন্ক কর। হয়। 



১০১৭, শঙ্করাচাষা । 
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দার্শনিক ; ধাদের তর্কশক্তি সমণ্ড ভারতে প্রচারিত, ধাদের সম্গুখীন 

হতে কেহই কখন? সাহসী হয় না,_এই ছুর্দম বালক তাদের 

প্রতিভা বিনষ্ট ক'চ্চে! যিনিই এই বালকের সম্মুখীন হণচ্চেন, 

তিনিই পরাজয় স্বীকার ক'রে অবনত মস্তকে এই বালককে দ্বার 

পরিত্যাগ ক'চ্চেন। মার মনে কি আছে--কে জানে! এই 

বালক কি সর্বজ্ঞ ? মার বিগ্ভা-ভদ্রাসন কি আধকার ক'র্বে ? 

(কএকজন প1গুতের প্রবেশ ) 

১ম পণ্ডিত। মহাশয় সর্বনাশ ! কে এ কুহকী? এর সম্মুখে বাকৃশক্তি 

বিজড়িত। বৈশেষিক, নৈয়ারিক, সৌগত, মীমাংসক প্রভৃতি 

অদ্বিতীয্ পঙ্ডিতগণ পরাস্ত হ'য়ে দ্বার পরিত্যাগ ক'রেছেন। সাংখ্য, 

দীর্শনিক, ধার বিজয়-পতাক। এতাবৎকাল গর্বে উড্ভীয়মান ছিল, 

তিনিও সন্ন্যাসীর নিকট পরাজয় স্বীকার ক'রেছেন। দ্িগম্ঘরপন্থী 

পথরোধ ক'রেছেন, কিন্তু তার উদ্যম নিশ্চয়ই বিফল হবে। 

বালকের তর্কশক্তিতে কাহারও জয়লাতে র আশ। নাই। 
২য় পঙিত। এখনও দেখুন_দক্ষিণদ্বার রদ্ধ। দিগন্বরপন্থী সাধারণ 

পণ্ডিত নন, তিনি নিশ্চয়ই বালককে নিরস্ত ক'র্বেন। ম। সারদ।- 
দেবী--নিজ সিংহাসন নিজেই রক্ষা ক'রৃবেন, বিগ্ভা-তদ্রাসনের 
গৌরব কদাচ নষ্ট হবে না। 

দৈববাণী। না । 

২য় পঞ্তিত। ওই শোনো দেববানী শোনো । 
১ম পণ্ডিত। এ দেখ__দক্ষিণ-দ্বার উদব।টিত | 

(হবার উদঘাটিত হওন-_-শক্করাচার্য ও: সনন্দন, মণ্নমিশ্র. আনন্দগিরি, ভোটকাচাধ্য, 
০ হুস্তামলক, চিৎস্থখ, শান্তিরাম, গণপতি প্রভৃতি শিষাগণেরএপ্রবেশ ) 

শিল্পগণ। জয় সর্বজ্ঞ যতীশ্বর শক্করাচার্য্যের জয় ! 



পঞ্চম অস্ক। ১৯৩ 

মন্দির-রক্ষক ৷ এই কি শঙ্করাচার্ধ্য ? পবিত্র বিসষ্তা-ভদ্রাসস কি এই 
বালক কর্তৃক অধিকৃত হবে? দৈববানীও কি মিথ্যা ! শেঙ্করাচার্য্যে 

প্রতি) পণ্ডিতবর, আপনি বিগ্ভাবলে পণ্ডিতবর্গকে পরাস্ত কারে 

দক্ষিণদ্ধার উন্মুক্ত ক'রেছেন, কিন্তু আমায় নিরস্ত করুন। যে 
বাক্তি নির্মলচিত্ত নয়, তারে সর্বজ্ঞ ব'লে স্বীকার কর! যেতে পারে 

না । কেবল তর্কবলে অন্যকে পরাস্ত ক'রে বিগ্ভার পরিচয় হয় না, 

প্রকৃত জ্ঞানপাভই বিদ্যার পরিচয় । আপনি যদি শঙ্কবাচার্য্য হন, 

এইরূপ লোকপরম্পরায় শ্রত আছি যে, অঙ্গনাসঙ্গের নিমিত্ত 

আপনি পরকায় প্রবেশ ক'রেছিলেন। অতএব আপনার আসক্তি- 

বঞ্জিত চিত্ত আমি কির্রূপে অবগত হব? সে পরিচয় ন। পেলে 

এ সারদাপীঠের বিদ্যা-ভদ্রাসনে আপনাকে স্থান দিতে আমি 

প্রস্তত নই। মায়ের রুপায় আমি এই স্থান-রক্ষায় নিযুক্ত 

.আছি। 

তোটকাচার্ধ্য। আপনি সারদাদেবীর পীঠ রক্ষায় নিযুক্ত থেকেও, কি 
নিমিত্ত এরূপ অযৌক্তিক ভাবা প্রয়োগ ক'চ্চেন? যদ্যপি 

পূর্বজন্মে কেউ শত্র থাকে, পরজন্টে ব্রাহ্মণ হ'য়েও কি তার বেদে 
অধিকার হয় না? 

শঙ্কর । হে মহাত্মন্য আমি আমার আত্ম-তৃপ্তির জন্য এই আসনে 
উপবেশনে ইচ্ছুক নই। আমি দেবদেব মহাদেবের আদেশে 

বেদান্ত-ভাষ্ প্রস্তত ক'রেছি। নারায়ণ-স্বরূপ ব্যাসদেব ভাযপাঠে 

আযার উপর সন্তষ্ট হ'য়ে বরপ্রদ্ধান ক'রেছেন। তথাপি জনসমাজে 

*সর্ববজ্ঞ' ব'লে যদি আমি প্রাষাণ্য না হই, তাহলে আমার ভাদ্ত 

জন্সমাজে গৃহীত হবে না। এই আসনে (স্থানলাভ সর্ববজ্ঞতার 

পরিচয়। আমি দ্রেবদেবের আজ্ঞানুবত্তী হ'য়ে আমার ভাস্য- 
১৩ 
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প্রচারে প্রবৃত্ত । যদি আমি কৃতকার্য হয়ে থাকি, সারদাদেবী' 

স্বয়ং আমায় স্থান দান ক র্বেন। 

দৈববাণী। বৎস, তুমি একমাত্র এই আসনের যোগ্য ; অসকঙ্কোচে 

আসন গ্রহণ করো, তোমার উপবেশনে আসনের মর্ধ্যাদ| 

রক্ষিত হবে। 

শক্কর। দার্শনিক ধিগণে. 

কুটবুদ্ধি মানবের নিরাশ কারণে, 

দমিবারে চার্ধাক সকলে, 

দেশকাল অনুসারে ক'রেছেন দর্শন রচনা । 

যোগমার্, কন্মমার্গ আদি 

বিরচিত সময়-উচিত প্রয়োজনে । 

এবে যুক্তিপন্থা প্রসারিত ঈশ্বর-কৃপায় ! 
বেদান্তহ্ত্রের অর্প জগতে প্রচার ! 

আত্মার বিকাশ, অবিদা। বিনাশ, 

ব্র্গজ্ঞানে আত্ম-দরবশন, 

গুহতত্ব 'তত্ব্মসি প্রকাশ ভুবনে । 

মহাবাক্য হদিমাঝে করিরে ধারণ 

জনগণে আত্মজ্ঞানে কর' অবস্থান । 

মা সারদে, তব পাঠে 

মম কাধ্য হোক সমাধান। 

| শঙ্ষরাচার্য্যের সারদাপীঠে উপবেশন। 

অন্দির-রক্ষক। প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জনা করুন। আপনি যে 

সাক্ষাৎ জ্ঞানময় শঙ্কর, অজ্ঞানতা বশতঃ তা আমার উপলব্ধি হয় 

নাই। সর্ঝজ্ঞ যতীশ্বর, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। এতদিন 
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সারদামাতার আসন-রক্ষক ছিলেম, আজ হ'তে আপনার আসন- 

রক্ষক-পদে নিযুক্ত ক'রে কুতার্থ করুন। 

শঙ্কর। পণ্ডিতবর, আমার আসন নয়, জননী সন্তানকে ক্রোড়ে স্ন 

দিয়েছেন মাত্র । মাতার আসনের আপনিই ষোগ্য রক্ষক ৷ 

সকলে । জয় নরশঙ্কর শক্ষবাচার্য্যের জয় ! 

শঙ্কর । হে বিরক্ত সন্্যাসীগণ, এখনো প্রচাব্র কাঁ্য সম্পন্ন হয় নাই। 

তোমরা দেশদেশাস্তর্নে এই অদ্বৈত-ভাম্য প্রচার করো । আমি 

কেদারনাথ দর্শন ক'রে কৈলাস-দর্শনে ইচ্ছুক । তোমাদের সধ্যে 
যারা আমার সঙ্গী হবার ইচ্ছা করো১_এসো-আমরা অদ্যই 
যাত্রা করি। 

[ সকলের প্রস্থান । 

একাদশ গর্ভাঙ্ক ৷ 

কৈলাস-সন্ত্রিকটস্থ পর্বত-প্রদেশ। 

*[ (মহামায়ার প্রবেশ ) 

গীত। 

কব কারে আর সে বিন! কে জানে, কি বেদন। তারি বিহনে। 

বিরহ-গাথ। থরে থরে গাঁথা, রুহিবে নীরব বিজনে ॥ 

নয়নবারি মিশাও শীহারে, ঘন শ্বাস মিশ' পবনে, 

ভ্ৃবদরতাপ তপনে মিলাও, কঠিন কায়া মিল গিরিসনে, 

শূন্ত প্রাণ গগনে ॥ 

বিন! প্রাণাধার, আমি জামি নই, প্রাণে প্রাণে বীধ। তাই প্রাণমই, 
কন্ভই সহেছি কত সহে আর, মিছার কেন বা সই-_ 

বিফল আশা হৃদয় মাঝে রাখিব কেমনে যতনে ॥ 
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(গণপাতির প্রবেশ ) 

পণপতি। ওরে বাপস্বে সেই কাপালিক ব্যাটার অবিদ্যা! এখানে কি 
ক'র্তে ম'র্তে এলো ! পালাই-_বেটী না দেখে। 

মহা। বাবা শোনে শোনো” 

গণ। কেন বাছা _তুমি পরের মেয়ে পৰেবু বউ, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, 

কেন তোমার কথা শুনবো? 

মহা। আমি যে তোমাদের মা, আমার কথা শুনবে না? 

গণ। মা আছ মাই আছ, তুমি ভালয় ভালয় পথ দেখ, আমিও ভালয় 
ভালয় পথ দেখি। আৰু বাছা তোমার পাল্লায় পড়ছি নে। 

মহা। শোনো না, তোমার গুরুর সংবাদ দিচ্চি। 

গণ। কে--সেই তোমার কাপালিক ? সে বেটা অক পেয়েছে, ত। 

জানো ন। বুঝি? তাই আমায় ধোকা লাগাতে এয়েছ ? 

মহা।। তুমি কি মনে কচ্ছ? আমি সে তো নই, আমি যে তোমার 

সত্যি মা। তোমার চোখ, ঢাকা রয়েছে, আমি তোমার চোখ 

খুলে দিতে এসেছি । তুমি আমায় কে মনে করেছ? আমি সে 
নই, সে তোমার বিমীতা, আমি তোমার সত্যি ম।। 

গণ। বাছা, তোমার আর মা-গিরিতে কাজ নাই। 

মহা। বাবা, আমি না পথ ছেড়ে দিলে পথ দেখতে পাবে না। 

ভোমার চক্ষের আবরণ এখনে! ঘোচে নাই । তুমি এখনো তোমার 
গুরুকে চিন্তে পারে, নাই। তাই তোমায় ব'ল্তে এসেছি, 
তোমার গুরু মানুষ নয়, তোমার গুরু সাক্ষাৎ শঙ্কর। এই কথাটি 

মনে রেখো, তা"হলেই তুমি মোক্ষ প্রাপ্ত হবে। 
গণ। (স্বগত ) না, সে বেটী তো নয়! (প্রকাশ্তে ) তুমি কে ম।? 
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মহা । বাবা, আমি বল্পেও তো.বুঝ তে পার্বে না। তোমার বিষাতা 

মরেছে, আমি যে দিন মর্বো সেই দিন চিন্বে । 

[প্রস্থান। 

গণ। তাই তো-তাই তো, আমি যেন আর এক রকম সব দেখ ছি ! 
আমি নিদ্রিত না জাগরিত! আমি কোথায়, আমার শরীর কি 
হ'লে! এসবকি? গুরুদেব--গুরুদেব--চরণে স্থান দাও ! 7 

( মণ্ডনমিশ্র ও সনন্দনের প্রবেশ ) 

সনন্দন। অগ্যাবধি ভারতবর্ষের সমস্ত প্ডিতমগ্ুলীকে পরাঁজর কৰে 

বাগদেবীর সিংহাসনে উপবেশন ক"'রৃতে কেহই সক্ষম হন নাই । 

'্রুদ্েব যখন সমস্ত পণ্ডিতমণগ্লীকে পরাজয় করলেন, _অকস্মাৎ 
দৈববাণী হ'লো--"বৎস, আমার আসনে উপবেশন করবার তুমিই 
একমাত্র যোগ্য । আমার আজ্ঞায় আসন গ্রহণ ক'রে ভারতবর্ষে 

“সর্বজ্ঞ, নামে প্রচারিত হও |” ভাই স্ুরেশ্বর, সমস্ত ভারতে 

অছ্বৈতমত স্থাপিত, পুণ্যভূমি জ্ঞানসূর্য্যে আলোকিত । ভাই, তুমি 

আনন্দ সংবাদে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রূলে কেন? 
মগডুন। শুন ভাই, অন্তর বিফল কিবা হেতু । 

তুষার-আবৃত ঘোর পর্বত প্রদেশে, 

নিত্য রজনীতে-__ 

বামাকণ্ঠে কেবা করে সকরুণ গান? 
যেন কোন নারী বিরহবিধুর।, 

মনোব্যথা কহে এই জনশুন্ঠ স্থানে! 

দেখ" দেখ' নারীমুত্তি কে অগ্রগামিনী ? 

সনন্দন | হ'তেছে স্মরণ, 

পৃর্ব্বে যেন এই মুত্তি ক"রেছি দর্শন । 
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আছিলেন গুরুদেব যঘে পরকৰায়ে, 

নাহি পাই কোন মতে রাজ-দরশন, 
অকস্মাৎ কৃপা করি আসি এক নারী-_ 

শঙ্কটে করিল মাতা৷ উপায় বিধান । 

হেব্রি অবয়ব মম হয় অনুমান, 

অগ্রগামী রমণী-মূরতি সে সুন্দরী ! 

মহা হিতৈষিণী সেই জননী স্বব্ষপা, 
তাহে কেন অনিষ্ট-আশঙ্কা কর তুমি? 

মণ্ুন। নহে এ সামান্তা নারী হয় অনুমান । 

প্রধান! প্রকৃতি ! 

মহাশক্তি ধরি নারী-কায় ভ্রমেণ ধরায়, 

তার বিরহ সঙ্গীতে ভয় হয় চিতে, 

লীলা বুঝি অবসান প্রায় ; 

অচিরে বা শিবশক্তি হয় সংমিলিত। 

( শঙ্করাচাধ্য, শান্তিরাস, হন্তামলক, আন্নাগিরি, চিৎহখ, তোটকাঁচাধা 

প্রভৃতি শিষাগণের প্রবেশ ) 

*[ শান্তি। প্রভু প্রভু__দেখুন, অকন্মাৎ গিরিশুঙ্গ ভেদ ক'রে সলিল 

উত্িত হচ্চে! প্রভু ফিরুন, হেথায় বিপদ হ'তে পারে। 

শক্ষর। না বৎস, ভগবতী কিরূপ কৃপাময়ী দেখ। তোমরা দারুণ শীতে 

ক্রি হয়েছ, সেই নিমিত্ত এই উষ্ণ প্রত্রবণ গিরিভেদ ক'রে উত্থিত 
হ'য়েছে। এর উষ্ণতায়_স্থান উষ্ণ অন্থৃতব ক'চ্চ না? আশঙ্কার 

কোন কারণ নাই। 

স্নন্দন। প্রভু, সকলই আপনার করুণা । 
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 গণ। বাবা__বাবা, তুমি শিৰ আমি জেনেছি, মা আমায় বলেছেন। 
শঙ্কর । দেখ দেখ--গণপতি কি বলে শোনো । 

সকলে । জয় শঙ্করাচার্য্যের জয়! ] * 

শঙ্কর। বৎস, এ জনহীন প্রদেশে কয়দিন রমণীক্টনিঃস্থত কোন 

সঙ্গীতধ্বনি গুনেছ ? 
মণ্ডন। হ্যা প্রভু, আমি পদ্মপার্দকে সেই কথাই ব'ল্ছিলেম;_ বোধ 

হলো কোন রমণীযৃত্তি দূরে দৃষ্টিগোচর হলো] । 
শঙ্কর। উনিই আমায় সংসারে এনেছেন, আবার উনিই আঙাম্ 

সংসার হ'তে লয়ে যাবার জন্য এসেছেন। বৎস, আর আঙি 

এ স্থানে কারে অবলব্বন ক'রে থাকবো? 

চিৎসুখ। প্রভু, কি নিদারুণ কথা বলছেন? আমাদের পরিত্যাগ 

ক'রে যাবেন? জানেন তো আপনি এই নর-মৃত্তিতেই আমার 
হদয়েশ্বর | 

শঙ্কর । বৎস, কারে পরিত্যাগ করবো ?--তোমাদের হদয়ে আমার 

ভাব্য স্থাপিত! তোমরা আমার হৃদয় অপেক্ষ। প্রিয়, তোমাদের 
সাহাযোই আমার কার্য সম্পন্ধ। বৎস, চলে।--টৈলাস দর্শন 

করি। কৈলাস হ'তে প্রত্যাগমন ক'রে নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত 
হয়ো । সকলের প্রস্থান । 

পট পরিপর্তন। 

( কৈলাস) 

দেবগণবেষ্টিত বৃষভোপরি হর-গৌরী । 

শঙ্কর । বৎস, নরলীল! অবসান মম | 

নিজ নিজ কার্য্য-অস্তে তোমর। সকলে, 



তোম। সবে জনে জনে কেবা। 

কার্ধ্য অবসানে, 

মম সম নিজ স্থানে করিও প্রয়াণ । 

সনন্দন। প্রভু; আপনি লীলা সংবরণ ক'রূলেন, কিন্তু আমরা অনাথ 

হ'লেম। 

শঙ্ষর। বৎস, থেদ পরিতাগ করো । ষে স্থলে বেদীস্তচর্চা হবে, 

জেনো-_সেই স্থলেই আমরা যুগলে উপস্থিত হ'ব, হৃদয়-মধ্যে 

নিয়তই আমাদের দর্শন পাবে। 

€সমবেত সঙ্গীত ) 

বষত-আসনে জগত পিতা, জগত-জননী বামে। 

কন্ক-রজত মিলিত ললিত, বাজিত যুগল ঠামে ॥ 

হর__গৌর কপূর, গৌরী-_চম্প। সুন্দর; 
মনোমালিন্ঠ-হরণ মূরতি, দীন-শরণ চরণ-জ্যোতি, 
জয় জয় জয় হর-পার্ববতী, দ্বিদল চণক পুরুষ-প্রক্কৃতি, 

নিত্য চেতন নিত্য শকতি, লীলা নিত্যধামে ॥ 



নাট্যসম্রাট শ্রীযুক্ত. গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 

থিয়েটারে অতিনীত নূতন প্রকাশিত নাটক । 

দে | সস 

১। পাগুব-গৌরব | 
শরণাগত দণ্ভীরাজকে শ্রীকুষ্টাশ্রিত পাঁওব, শ্রীরুষ্চ-বিরোঁধী হইয়। 

আশ্রয় প্রদানে জগতে কিরূপ অতুল গৌবুব লাভ করিয়াছিলেন, ভাহ। 
এই নাটকে অপূর্বব রসে চিত্রিত হইয়াছে । মলা ১২ এক টাকা । 

২। ম্যাকৃবেধ। 

মহাকবি সেক্সপীয়র প্রণীত যতগুলি নাটক আছে, তন্মধ্যে ম্যাক 
বেথই” সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহা পণ্ডিতমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। গিরিশবাৰু 

এই মহা নাটকের অবিকল অথচ প্রাঞ্জল অন্থুবাদ প্রকাশ করিয়া সাহিতা- 

জগতে এক অভূতপূর্বব ব্যাপার সাধন করিয়াছেন। ইংরাজীভাষায় 

সুশিক্ষিত দেশের খ্যাতনামা, মহোদয়গণ তীহার অদ্ভূত অনুবাদ দর্শনে 

মুগ্ধ হইয়াছেন । ধীহারা ইংরাজীতাষায় অল্পশিক্ষিত অথচ মহাকবি সেক্স- 

পীরের অতুলনীয় কাব্যপাঠে উৎ্সুক,কাহাদের স্ুবর্ণ-স্থযোগ উপস্থিত । 

অভিনয় দর্শনে মহামান্য হাইকোটের বিচারপতিদ্বয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 

শুরুদাস বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, ইগ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের 

সুযোগ্য মেম্বার স্থবিখ্যাত কেজি, গুপ্ত ও সুপ্রসিদ্ধ ব্যাৰিষ্টার পি, এল, 

রায় একযোগে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,তাহার অন্ুবাদ;--«সেক্স- 

পীয়রের অননুকরুণীয় ভাষার অনুবাদ সাধারণ-প্রয়াস-সাধ্য নহে। কিন্ত 

গিরিশবাবু, অতি দক্ষতার সহিত সেই দুরূহ কার্য সাধন করিয়াছেন । 

নানাস্থলে তাহার অনুবাদ মূল বলির ভ্রম হয়।” যুল্য ॥* বার আন।। 



( ২০২ ) 

৩। দেলদার। 

বিশুদ্ধ প্রেমের জলত্ত ছবি, এই স্থমধুর গীতিনাট্যের প্রত্যেক ছত্রে 

দ্ীপ্তিমান। তবে বুৰিয়া পড়িতে হইবে, ভাবিতে হইবে । কলিকাতা 

“মিণ্টের" দীওয়ান পণ্ডিত রায় বৈকুগ্ঠনাথ বন্থু বাহাদুর, “ইপ্ডিয়ান 

মিরারে" দেলদার সন্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার অন্ুবাদ ;-- 

“পবিত্র প্রেম লইয়াই এই গীতিনাটাখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্ত 

আধুনিক রঙ্গালয়ের উপযোগী কবিবাত্র জন্ত, ইহাতে স্থুল উপাদানের 

সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে, কারণ রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষকগণ বাহিক 

আমোদের প্রচুর প্রলোভন না থাকিলে যে, দার্শনিক তত্বের সমাদর 

করিবেন»ইহা। আশা করা যায় না। সাধাবণকে আমোদ্িত করিবার জন্য 

দিও এই পুস্তকের স্থানে স্থানে তাষ! তরল করা হইয়াছে, তথাপি ইহার 
বর্ণনাভঙ্গিটী সম্পূর্ণ কাম গন্ধহীন। এমন গুরুতর বিষয় অর্থাৎ অকপট 
প্রেমের নিঃস্বার্থ ভাবটীকে এমন আমোদজনক ও চিত্তাকর্ষক করিয়। 

প্রকাশিত করিতে আর কথনও দেখি নাই ।” ল্য ।৮০ ছয় আনা । 

৪1 নন্দছুলাল। 

জন্মাষ্টমী, শ্রীরুষ্ণের অন্নভিক্ষা ও কুষ্ণকালী,_হিন্দু নর-নারী চিৰ- 

আদরের, চির-সাধের এই তিনটী বিষয় লইয়া, এই গীতিনাট্যথানি চিত্রিত 

হইয়াছে । বাৎসল্য, প্রেম ও ভক্তি এই তিনটী মধুর রসের ত্রিধারায় 

্রন্থখানি যেরূপ মাধুর্য্ময়, তদ্রপ প্রাণোন্মাদকারী ;হইয়া :উঠিয়াছে। 
পাঠ করিতে করিতে আত্মহারা হইবেন ! থুল্য ।%* ছয় আন । 

(। মন্রষতন। 

এই অপূর্ব প্রেমপূর্ণ মিলনাত্ত নাটক পাঠে, অপ্রেমিক প্রেমিক 

হইবেন। “যনের মতন” প্রেমেয় চূড়ান্ত নিদর্শন! হাসের প্রজ্রবণ [! 



০০০৩০৯২৩৩৩৩ ২৩শ৩৩৩শশ২৩৩৩শশ৩ তক শতশত ত৩তশ৯৮০৩ ১৯৩ তত ব০২০-৩৩কতশশকিত শত প৩০৯৬প্কিক 

বুকের ডেকে ও যুবভীর বাক্সে ইহা যত্নে রাখিবার ধন 11! বর্ধমান 
হইতে প্রেরিত কোনও প্রতিতাশালী বুসিকচুড়ামণির ( সমালোচক নাম 

প্রকাশ করেন নাই ) এই নাটকের সুদীর্ঘ সমালোচন। খ্রঙ্গালয়” পত্রি- 
কায় তিন সপ্তাহ ধরিয় বাহির হয়। তন্মধ্যে এক ছত্র এই ;- "মনের 

মতন-_বাঙ্গালা-সাহিতো একট নৃতন সামগ্রী ।” মূল্য ৮ বার আন|। 

৬1 মণিহরণ। 

শ্ীরুষ্ণের কলঙ্ক মোচন বা জান্থুবতীর বিবাহসংক্রান্ত প্রেম, ভক্তি 
ও কৌতৃকপূর্ণ গীতিনাট্য । শণিহরণ” ভক্তের কঠহার ! রঙ্গ-রহস্যের 
আধার !! ভাবুকের ভাবতাগ্ার 1! মুল্য ।* চারি আনা। 

৭1 আয়না । 

সামাজিক প্রহসন | বেশ স্থন্দর তকৃতকে ঝকৃঝকে আয়না ! স্পষ্ট 
মুখ দেখা যায়, কিন্ত পারা একদম নাই । হে! হো হাঁসি আছে, পাকা 
পাকা বুলি আছে, কিন্ত শিক্ষা _হাড়ভীক্গা রকষ শিক্ষা! চা-ওয়াল! ও 

চা-ওয়ালীর গান, বিয়ের বাজার, উকীল ও বেশ্তার তরজ! প্রভৃতি পড়িয়া 
হাসিতে হাসিতে হাসির ভাগার ফুরাইয়া আসিবে । মূল্য ।* চারি আনা। 

৮। অভিশাপ। 

রাম অবতারের কারণ কি? এই গীতিনাট্যে বর্ণিত হইয়াছে 
ইহাতে যেরূপ তক্তিরসের প্রত্রবণ পাইবেন, তদ্্রপ হাম্তরসের সমুদ্র- 
মন্থন দেখিবেন। ভক্তি ও হাস্তের যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ । খঅভি-, 
শীপ” কি শীক্ত, কি শৈব, কি বৈষধণবের সমান প্রিয় । মূল্য ।* আন! । 



(২০৪ ) 

১। ভ্রান্তি। 
মানব-টবিত্র বিশ্লেষণে ভ্রান্তি? নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত কবি- 

য়াছে। খভ্রাস্তি” অভিনয় দর্শনে, বিশ্বয়মুগ্ধ বিছ্বান্মগুলী বঙ্গ-নাট্যালয়কে 

ভক্তির চক্ষে দেখিয়াছিলেন। দেশপ্রসিদ্ধ ভাক্তার স্বর্থীয় পণ্ডিত মহেন্দ্র- 

লাল সরকার সি, আই, ই, শুত্রান্তি” পাঠে বলিয়াছেন, «এই অস্খ 

অবস্থাতেও গিরিশের বই ব'লে শ্ত্রান্তি” পড়তে আরম্ত করুলুম, বড় 
মিষ্টি লাগলো, একেবারেই সবটা পড়ে ফেল্লুম | “রঙ্গলাল” আৰু 

"গঙ্গাবাই” এই ছু"টি 01)82016ই 01108]. "রঙ্গলাল” সর্বার চেয়ে 

ভাল লেগেছে । গিরিশের এখনো লেখ বার বেশ জোর আছে, এখনো 

সে 075 হয় নি।” প্বঙ্গবাসী বলেন, __গ্ভ্রান্তি”" নাটকের অরঙ্গাস্ত 

মণি! কি অচ্যুত আকর্ষণ! গিরিশবাবু! তুমি ধন্য! তুমি রঙ্গলাল 
আকিয়াছ, পরোপকার-মহাব্রতের যে ধ্যান-কথা শুনাইয়াছ, তাহা 
অনেক দ্রিন শুনি নাই, দেখি নাই।” বঙ্গ-সাহিতো এরপ গ্রন্থ বিরল । 
খুল্য ১২ এক টাকা। 

১০। হর-গৌরী। 
দক্ষ প্রজাপতির প্রজ।-সষ্টির পর অজ্ঞ নর, কিরূপে শীকারবুত্তি পর্রি- 

ত্যাগ করিয়। কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিল, কিরূপে পশুচন্খ্ পরিত্যাগ 
করিয়া বসন পরিধান করিতে শিথিল, কিরূপে বৃক্ষতল ছাড়িয়া আবাস 
নিন্মীণ করিল, কিরূপে শিল্পী হইল, মানবজাতির এই ক্রমৌন্নতি, এই 
গীতিনাট্যে অতি স্বুকৌশলে বর্ণিত হইয়াছে । হর-গৌরীর কন্দলঃ দেব- 
দেবের শশাখারী সাজিয়] হিমালক্পে গৌবীকে শাখা পরান ইত্যাদি 
তক্তি-কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় গুলির পাঠে চমতরুত হইবেন | “যে নারী, 
ভক্তিপর্বক “হর-গৌরী” পাঠ করিবেন, “হর-গৌরীর” কৃপায় তার 
পতি-তাক্ত অচল! হইবে এবং মাথার সিন্দুব উষ্বার মত উজ্জ্বল থাকিবে । 
মুল্য ।* চারি আনা মাত্র । 
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| ১১। বলিদান। 
(বাঙ্গালায় কন্া সম্প্রদান নয়- বলদান। ) 

“বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ে জন্মিলে এবং সেই মেয়ে বিবাহযোগ্যা হইলে, 

ঘরে ঘরে যে দৃশ্য দেখিতে পাওঃ_-সুনিপুণ শিল্পী-বিরচিত মালিন্যাশৃন্য 
" যুকুরে, নিজের সর্ববাবয়ব যেরূপ পরিস্ফকুটরূপে দেখিতে পাও--*বলি- 

দান” নাটকে সেই দৃশ্ত, তোমার নয়ন-সমীপে জাজল্যমান প্রতিভাত 

| হইবে। “বলিদান*---বৈবাহিক দৃশ্তকাব্য,- বাঙ্গালী বরকনের পিতা- 
তি।, তথ বাঙ্গালী সমাজের অবিরুত চিত্র । বঙ্গের রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গালীর 

ঘরের রর যে এতটা পরিস্ফট হইবে. দর্শকের হৃদয় ষে এতটা উদ্বেলিত 

_-“বলিদান? অতিনয় দেখিবার পূর্বে, আমরা তাহা স্বপ্নেও ভাবি 

; নাই। “বলিদান' একবার দেখিয়া দর্শকের আশ! মিটিতেছে না ;__ 

_ আমরা। গুনিয়াছি, অনেকে ২৩ বার অভিনয় দেখিয়াছেন।” বঙ্গবাসী। 
_ শ্বপ্তমান হিন্দুসমাজে বর-পণের মাত্রা কিরূপ অসম্ভব চড়িয়া উঠি- 

য়াছে ও তাহার ফলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে কন্ঠার বিবাহ দেওয়। 

কিরূপ দুর হইয়া উঠিরাছে এবং তক্জন্য সমাজের কিরূপ ঘোর অনিষ্ট 
হইতেছে, এই সমস্ত বিষয় গ্রন্থকার স্বীয় অসামান্ত প্রতিভার? “লাহায্যে 
অতি সুন্দররূপে প্র্র্শন করিরাছেন | * * * গ্রন্থের রচনা এমনই মর্খ্ব- 

স্পশী হইয়াছে যে, ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া 

_ছাড়। ন। এবং স্থানে স্থানে অশ্রু সংবরণ কর যায় না। পুস্তক পাঠেই 
বখন হৃদয় এত?ূুর বিচলিত হয়, তখন ইহার অভিনয় দর্শনে মনের 

কিন্নপ অবস্থ। হর, তাহা আর বলিয়। বুঝাইতে হইবে না। ** * ইহ] 

অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ নাটক বাঙ্গীল। ভাষায় অগ্ভপি প্রচারিত হইয়াছে বলিয়৷ 
আমাদের বিশ্বাস নাই।” সাহিত্য-সংহিতা (৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্য।) 

. মুল্য »* এক টাকা মাত্র । 
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১২। বাসর। 
আধ্যরাজ-মহিমাকীর্তিত নাটক। শ্বাসর নাটকে গিরিশ বাখু 

রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ গ্রধিত করিয়াছেন, এখনকার দিনে 

তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। রাজা! বিক্রমাদ্িত্য প্রজার হিতের 

জন্ত, প্রজার মঙ্গলের জন্য_কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা সা করিয়াছেন, তাহা 
পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, আর মনে হয় কি পাপে আমর। সে 

দিন হারাইলাম ! আমর। এই পুস্তরুখানি পাঠ করিয়া যে কতদূর প্রীত 
হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের একজন বিলাত প্রত্যাগত 

স্থপপ্ডিত বন্ধু এই নাটক পাঠ করিয়া বলিলেন, “[ঠ 19 & £870. ০০]- 

06]11010 ; আমাদেরও সেই মত । এমন সুন্দর নাটকের যদি আদর 

না হয়, তাহা হইলে বলিব-_ আমাদের দুর্ভাগ্য ।” বস্থমতী মুল্য ॥* অ|। 

১৩। সিরাজদদৌলা। 
বিদেশী ইতিহাসে হতভাগ্য সিরাজন্দৌলার চরিত্র বিকৃতবর্ণে চিত্রিত 

হইয়াছে। কিন্তু যাহার! “সিরাজের” প্রকৃত চিত্র দর্শন করিতে অভি- 

লাষী, তাহারা এই নাটক পাঠে বুঝিবেন, _প্বাজ্যা।ভষেকের পর 
সিরাজদ্দৌলার অল্পবয়স্কতাজনিত মানসিক অস্থিরতামাত্র ছিল, তাহার 

আর কোন দোষ ছিল না বরং তিনি দয়ার, ক্ষমাশীল ও প্রজাহিতৈষ। 

ছিলেন ; কেবল শক্রপক্ষ এবং বিশ্বাসঘাতক বন্ধুবর্গ তাহাকে চারিদিঞ 

হইতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া, তাহার শোচনীয় পরিণাম সাধন করিয়াছিল ।' 
গ্ন্থকারের পরম সুহ্ৃৎ এবং "পলাশীর যুদ্ধ” “কুরুক্ষেত্র” প্রভাতি 

কাব্যপ্রণেতা মহাকবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্ত্র সেন, “সিরাজন্দৌলা” পাঠে 
গিরিশ বাবুকে রেঙ্গুন হইতে যে পত্র লিখিয়াছেন, পাঠকগণের প্রীতিৎ 

নিমিত্ত তাহা! অবিকল উদ্ধত করিলাম £-- 
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"ভাই গিরিশ, 
২০ বৎসর বয়সে “পলাণার যুদ্ধ” লিখিতে আরম্ভ করিলাম । ৬০ 

বৎসর বয়সে তুমি “সিরাজদ্দৌল।, লিখিয়াছ শুনিয়া তাহার একখানি 
আনাইয়! এইমাত্র পড়া শেষ করিয়াছি । তুমি আমার অপেক্ষা অধিক 

শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগাবান। আমি যখন “পলাণার 

যুদ্ধ' লিখি, তখন সিরাজের শক্র-চিত্রিত আলেখাই আমাদের একমাত্র 

অবলম্বন ছিল। শ্রীভগবান তোমাকে আরো দীর্ঘজীবী করিয়া বঙ্গ- 

সাহিত্যের মুখ আরো উজ্জ্বল করুন । 

আমি নবধুবক সিরাজের পত্রীর মুখে শৌক-সঙ্গীত প্রথম সংস্করণ 

“পলাশীর যুদ্ধে" দিয়াছিলাম । শোকের সময় সঙ্গীত মুখে আসে কি ন। 
বড় সন্দেহের কথা বলিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন। সেইজন্য আমি 

সঙ্গীত পরে উঠাইয়া দিয়াছিলাম, তুমি চিরদিন গোয়ার । দেখিলাম 

' তুমি সেই সন্দিপ্ধপথ অবলম্বন করিয়াছ | 

তোমার “ীতাবলীর' সঙ্গে তোমার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে 
দেখিয়৷ উহার একখণ্ডও পাশাইতে গুরুদাস বাবুকে লিখিলাম । এই 
সুদূর প্রবাস. হইতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার অস্কুত জীবন 

যেন স্থুখ-শান্তিতে শেষ হয়। ন্নেহাকাজ্ষী 

(সাঃ) ইঈ''নবীনচন্দ্র সেন। 
সাহিত্য, ইতিহাস ও নাটা_-এই তিনের এমন উৎকৃষ্ট সমবার আর 

কোন নাটকে নাই। মূল্য ১২ এক টাকা । 

১৪। মীর কালিম। 
“গ্রন্থকার তাহার পরিণতবয়সের সকল শক্তি ও আগ্রহ, তাহার 

্দম্য উৎসাহ ও অনন্যসাধাবণ লিপিকুশলতায় এইনাটকখানিকে তাহার 

"কীয় কীতিস্তন্তে পরিণত করিয়াছেন; এই স্তস্তের বনিয়াদ হইতে চূড়। 



ই স্পা 

জোন? |] ৫২৮) ূ 
টং পর রাকা সোণায় গত ্ : পিরাজদৌলায় কন | 
রে উনি “মীরকাসিমে' তাহার পর্ণবিকাশ দেখিতে 
2 . পাইন যিনি স্বদেশের হিতচিস্তা করেন, যিনি মাতৃভূমির নুসন্তান, 
লিগা অভিমান রাখেন, তাহার গৃহে যে একখানি “শীক্কাসিম' নাটক 

গৃহ-পরিকার প্রায় থাকা আবশ্তক' ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। 
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| (নীতে €(২২শে জুন, ১৯০৬) লিখিয়াছেন £-- 
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